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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
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 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 
67/21), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаjи: 
Државно правобранилаштво.

Положаји који се попуњавају:

1. Заменик државног правобраниоца у 
седишту Државног правобранилаштва у 

Београду - положај у трећој групи
Опис послова: руководи сектором; организује и надзире 
рад у оквиру сектора; обавља функцију Државног правобра-
нилаштва и руководи радом правобранилачких помоћника у 
оквиру сектора; предузима правне радње и користи правна 
средства ради остваривања и заштите имовинских права и 
интереса Републике Србије; заступа државне органе, посеб-
не организације и јавне установе чији је оснивач Република 
Србија, а које се финансирају из буџета Републике Србије 
пред судовима, органима управе и другим надлежним орга-
нима у земљи и иностранству; на основу посебно датог пуно-
моћја заступа и друга правна лица чији је оснивач Република 
Србија; прати и проучава правна питања од значаја за рад 
заступаних органа и организација; прати примену закона 
и општих аката за заштиту имовинских права Републике 
Србије и о уоченим проблемима обавештава Правобраниоца 
и предлаже решење проблема и спорних питања; даје прав-
на мишљења субјектима чија имовинска права и интересе 
заступа у вези са закључивањем имовинско правних уговора 
и о другим правним питањима;  учествује у изради предлога 
нових закона и измена постојећих законских решења; дос-
тавља правобраниоцу анализу и извештај о раду са пред-
лозима могућих решења за унапређење предметне правне 
области смањење броја предмета; даје иницијативу и пред-
лог за решавање спорног правног питања ради припреме 
обавезног упутства; води електронску евиденцију подата-
ка; проучава и прати предмете и праксу судова и припрема 
реферат за колегијум и предлаже правни став који се разма-
тра на колегијуму; врши друге послове на које је овлашћен 
законом или другим прописом.

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,  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 осам година радног искуства у правној 
струци после положеног правосудног испита и потребне 
компетенције за то радно место; држављанство Републике 
Србије; да учесницима конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од 
најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се 
вршити путем теста,
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на 
рачунару,
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.

- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције у одређеној области 
рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови заступања (познавање прописа релевантних за 
надлежност Државног правобранилаштва) – провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за одређе-
но радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
Знање и вештине за састав иницијалних аката, поднесака 
и правних лекова и других аката у пословима заступања 
(Закон о парничном поступку) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
Знање и вештине за израду мишљења о правним питањи-
ма (Закон о јавној својини) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
Планска документа, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о правобранилаштву) – провера ће 
се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (Управљање информација-
ма; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријен-
тација ка учењу и променама; Изградња и одржавање про-
фесионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; 
Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) 
провера ће се вршити путем психометријских тестова, узор-
ка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Косовска 31.

2. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва 

са седиштем у Зајечару - положај у 
трећој групи

Опис послова: руководи одељењем; организује и над-
зире рад у оквиру одељења; обавља функцију Државног 
правобранилаштва и руководи радом правобранилачких 
помоћника у оквиру одељења; предузима правне радње 
и користи правна средства ради остваривања и заштите 
имовинских права и интереса Републике Србије; заступа 
државне органе, посебне организације и јавне установе 
чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из 
буџета Републике Србије пред судовима, органима управе 
и другим надлежним органима у земљи и иностранству; 
на основу посебно датог пуномоћја заступа и друга прав-
на лица чији је оснивач Република Србија; прати и проу-
чава правна питања од значаја за рад заступаних органа 
и организација; прати примену закона и општих аката за 
заштиту имовинских права Републике Србије и о уоче-
ним проблемима обавештава Правобраниоца и предлаже 
решење проблема и спорних питања; даје правна миш-
љења субјектима чија имовинска права и интересе заступа 
у вези са закључивањем имовинско правних уговора и о 
другим правним питањима;  учествује у изради предлога 
нових закона и измена постојећих законских решења; дос-
тавља Правобраниоцу анализу и извештај о раду са пред-
лозима могућих решења за унапређење предметне правне 
области смањење броја предмета; даје иницијативу и пред-
лог за решавање спорног правног питања ради припреме 
обавезног упутства; проучава и прати предмете и праксу 
судова и припрема реферат за колегијум и предлаже прав-
ни став који се разматра на колегијуму; врши друге послове 
на које је овлашћен законом или другим прописом.

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,  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 осам година радног искуства у правној 
струци после положеног правосудног испита и потребне 
компетенције за то радно место; држављанство Републике 
Србије; да учесницима конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и да нису осуђивани на казну затвора од 
најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се 
вршити путем теста,
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачу-
нару,
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.

- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције у одређе-
ној области рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 

послови заступања (познавање прописа релевантних за 
надлежност Државног правобранилаштва) – провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за одређе-
но радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
Знање и вештине за састав иницијалних аката, поднесака 
и правних лекова и других аката у пословима заступања 
(Закон о парничном поступку) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
Знање и вештине за израду мишљења о правним питањи-
ма (Закон о јавној својини) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
Планска документа, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о правобранилаштву) – провера ће 
се вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (Управљање информација-
ма; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријен-
тација ка учењу и променама; Изградња и одржавање про-
фесионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; 
Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) 
провера ће се вршити путем психометријских тестова, узор-
ка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Зајечар, ул. Генерала 
Гамбете бб.

3. Заменик државног правобраниоца у 
одељењу Државног правобранилаштва 
са седиштем у Новом Саду - положај у 

трећој групи
Опис послова: руководи одељењем; организује и над-
зире рад у оквиру одељења; обавља функцију Државног 
правобранилаштва и руководи радом правобранилачких 
помоћника у оквиру одељења; предузима правне радње 
и користи правна средства ради остваривања и заштите 
имовинских права и интереса Републике Србије; заступа 
државне органе, посебне организације и јавне установе 
чији је оснивач Република Србија, а које се финансирају из 
буџета Републике Србије пред судовима, органима управе 
и другим надлежним органима у земљи и иностранству; 
на основу посебно датог пуномоћја заступа и друга прав-
на лица чији је оснивач Република Србија; прати и проу-
чава правна питања од значаја за рад заступаних органа 
и организација; прати примену закона и општих аката за 
заштиту имовинских права Републике Србије и о уоче-
ним проблемима обавештава Правобраниоца и предлаже 
решење проблема и спорних питања; даје правна миш-
љења субјектима чија имовинска права и интересе заступа 
у вези са закључивањем имовинско правних уговора и о 
другим правним питањима;  учествује у изради предлога 
нових закона и измена постојећих законских решења; дос-
тавља Правобраниоцу анализу и извештај о раду са пред-
лозима могућих решења за унапређење предметне правне 
области смањење броја предмета; даје иницијативу и пред-
лог за решавање спорног правног питања ради припреме 
обавезног упутства; проучава и прати предмете и праксу 
судова и припрема реферат за колегијум и предлаже прав-
ни став који се разматра на колегијуму; врши друге послове 
на које је овлашћен законом или другим прописом.

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, нај-
мање осам година радног искуства у правној струци после 
положеног правосудног испита и потребне компетенције за 
то радно место; држављанство Републике Србије; да учес-
ницима конкурса раније није престајао радни однос у држав-
ном органу због теже повреде дужности из радног односа и 
да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• оганизација и рад државних органа РС – провера ће се 
вршити путем теста,
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачу-
нару,
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.

 Администрација и управа 
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 Администрација и управа 

Посао се не чека, посао се тражи

- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције у одређе-
ној области рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови заступања (познавање прописа релевантних за 
надлежност Државног правобранилаштва) – провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

*Посебне функционалне компетенције за одређе-
но радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
Знање и вештине за састав иницијалних аката, поднесака 
и правних лекова и других аката у пословима заступања 
(Закон о парничном поступку) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
Знање и вештине за израду мишљења о правним питањи-
ма (Закон о јавној својини) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
Планска документа, прописи и акти из надлежности и орга-
низације органа (Закон о правобранилаштву) – провера ће 
се вршити путем усмене симулације.
- Понашајне компетенције (Управљање информација-
ма; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријен-
тација ка учењу и променама; Изградња и одржавање про-
фесионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; 
Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) 
провера ће се вршити путем психометријских тестова, узор-
ка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Нови сад, Војвођан-
ских бригада бр.17

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садр-
жи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; 
телефон, електронску адресу; образовање, стручне и дру-
ге испите подносилаца пријаве који су услов за заснивање 
радног односа; податак о знању рада на рачунару; додатне 
едукације; радно искуство; посебне услове; посебне изјаве од 
значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним орга-
нима. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или 
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима или у штампаној верзији на писарници 
Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2.

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

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писа-
ни доказ о знању рада на рачунару.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о 
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компе-
тенције „Дигитална писменост“ сем уколико комисија одлу-
чи да се приложени доказ не може прихватити као доказ 
којим се кандидати ослобађају од провере опште компетен-
ције „Дигитална писменост“. 

Остали докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; дипло-
ма о стручној спреми; уверење о положеном правосудном 
испиту; исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 
стечено радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, 
у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, 

доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњавају усло-
ве за запослење, писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наве-
дену адресу Службе за управљање кадровима.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији 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). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) пропи-
сано је, између осталог, да орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, осим ако странке изричито 
изјаве да ће податке прибавити саме.

Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опре-
дељују, да орган прибави податке о којима се води службе-
на евиденција или да ће то кандидати учинити сами. 

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о положеном правосуд-
ном испиту.

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

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина бр. 2, са назнаком „За јавни кон-
курс - попуњавање положаја (навести назив положаја за 
који се подноси пријава)”. 

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10–12 часова: Обрен Чавић, тел. 
011/3130-901, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oглас-
ној табли Министарства правде, на интернет презентацији 
и oгласној табли Државног правобранилаштва, на интер-
нет презентацији и oгласној табли Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе, на интернет презентацији 
и периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род 
лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
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 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 
67/21), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаjи: Служба Коор-
динационог тела Владе Републике Србије за општине Пре-
шево, Бујановац и Медвеђа, Београд.

Положаји који се попуњавају:

1. Заменик директора Службе 
Kоординационог тела Владе Републике 

Србије за општине Прешево, Бујановац и 
Медвеђа – положај у трећој групи

Опис послова: Помаже директору у оквиру овлашћења 
која му он одреди и замењује га док је он одсутан или спре-
чен.

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образов-
но - научног поља друштвено-хуманистичких наука или 
природно - математичких наука, на основним 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, најмање 
девет година радног искуства у струци или седам година 
радног искуства у струци од којих најмање две године на 
руководећим местима или пет година радног искуства на 
руководећим радним местима; положен државни стручни 
испит и потребне компетенције за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учесницима конкурса 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да нису осуђи-
вани на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се 
вршити путем теста,
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним радом 
на рачунару или увидом у доказ о знању рада на рачунару,
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.

- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (управљање људским ресурсима 
базирано на компетенцијама) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– Планска документа, прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Уредба о оснивању Службе Коорди-
национог тела Владе Републике Србије за општине Преше-
во, Бујановац и Медвеђа) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
–Прописи из делокруга радног места (Закон о државној 
управи) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
Страни језик – Енглески језик - ниво Б2 - провера ће се 
вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског 
језика – ниво Б2.

- Понашајне компетенције (Управљање информација-
ма; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријен-
тација ка учењу и променама; Изградња и одржавање про-
фесионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; 
Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) 
провера ће се вршити путем психометријских тестова, узор-
ка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).
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Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина бр. 2.

2. Помоћник директора – руководилац 
Сектора за стручне и административне 

послове у Служби Координационог тела 
Владе Републике Србије за општине 

Прешево, Бујановац и Медвеђа – 
положај у четвртој групи

Опис послова: Руководи Сектором, планира рад државних 
службеника и намештеника у Сектору, пружа стручна упут-
ства, координира и надзире њихов рад; врши најсложеније 
послове из делокруга Сектора; припрема планове, анализе и 
извештаје у вези са економско-социјалним развојем општи-
на Прешево, Бујановац и Медвеђа; предлаже мере за уна-
пређење стања у областима из делокруга Сектора; учест-
вује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем 
државних службеника у сектору; обавља и друге послове по 
налогу директора Службе Координационог тела.

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких наука или 
природно - математичких наука, на основним 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 године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање девет 
година радног искуства у струци или седам година радног 
искуства у струци од којих најмање две године на руково-
дећим местима или пет година радног искуства на руково-
дећим радним местима; положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за рад на радном месту; држављан-
ство Републике Србије; да учесницима конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа и да нису осуђивани на казну 
затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се 
вршити путем теста,
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на 
рачунару,
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.
- Посебне функционалне компетенције и то:
* Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски 
менаџмент; управљање људским ресурсима базирано на ком-
петенцијама; организационо понашање; управљање проме-
нама) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– Планска документа, прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Уредба о оснивању Службе Коорди-
национог тела Владе Републике Србије за општине Преше-
во, Бујановац и Медвеђа) – провера ће се вршити путем 
усмене симулације.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
–Прописи из делокруга радног места (Закон о државним 
службеницима; Закон о државној управи) – провера ће се 
вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– Страни језик – Енглески језик - ниво Б2 - провера ће се 
вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског 
језика – ниво Б2.

- Понашајне компетенције (Управљање информација-
ма; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријен-
тација ка учењу и променама; Изградња и одржавање про-
фесионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; 
Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) 
провера ће се вршити путем психометријских тестова, узор-
ка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Нови Београд, Буле-
вар Михајла Пупина 2.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ:

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садр-
жи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; 
телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге 
испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање рад-
ног односа; податак о знању рада на рачунару; податак о 
знању енглеског језика ниво Б2; додатне едукације; рад-
но искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за 
учешће у конкурсним поступцима у државним органима. 
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или 
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима или у штампаној верзији на писарници 
Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем 
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писа-
ни доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању 
енглеског језика ниво Б2.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о 
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компе-
тенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлу-
чи да се приложени доказ не може прихватити као доказ 
којим се кандидати ослобађају од провере опште компетен-
ције „дигитална писменост“. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи серти-
фикат, потврду или други доказ о знању енглеског језика 
– ниво Б2 биће ослобођени провере компетенције знање 
енглеског језика – ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да 
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим се 
кандидати ослобађају од писане / усмене провере знање 
енглеског језика – ниво Б2. 

Остали докази које прилажу само кандидати који 
су успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; диплома 
о стручној спреми; уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (лица са положе-
ним правосудним испитом уместо уверења о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
достављају уверење о положеном правосудном испиту); 
исправе којима се доказује радно искуство у струци (потвр-
де, решења и други акти из којих се види на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, 
у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, 
доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњавају усло-
ве за запослење, писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наве-
дену адресу Службе за управљање кадровима.

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је 
да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог 
испита у Министарству државне управе и локалне самоу-
праве у року од 5 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима 
достави доказ о положеном државном стручном испиту у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава 
на конкурс за попуњавање положаја.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији 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). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) пропи-
сано је, између осталог, да орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, осим ако странке изричито 
изјаве да ће податке прибавити самe.

Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опре-
дељују, да орган прибави податке о којима се води службе-
на евиденција или да ће то кандидати учинити сами. 

Документи 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, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс 
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се 
подноси пријава)”. 

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10–12 часова: Ивана Ђуровић, тел. 
011/3130-901, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oглас-
ној табли Службе Координационог тела Владе Републи-
ке Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, на 
интернет презентацији и oгласној табли Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид 
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуња-
вају положаји који су предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род 
лица на које се односе.

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
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 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 
67/21), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Републички сеиз-
молошки завод, Београд.

Положај који се попуњава:

Директор Републичког сеизмолошог 
завода – положај у првој групи

Опис послова: Руководи, планира, организује и усмера-
ва рад Завода; дефинише развојну стратегију сеизмолошке 
мреже Србије, аквизиције, обраде и интерпретације пода-
така; дефинише годишње циљеве рада са израдом плана 
рада Завода ради спровођења политике Владе; организује 
и надгледа спровођење плана рада Завода давањем 
општих и појединачних усмерења и извештава Владу о 
постигнутим резултатима; планира потребна финансијска 
средства за остваривање предвиђених циљева и стара се 
о законитом коришћењу средстава у оквирима утврђеним 
буџетом; стара се о спровођењу закона и других прописа 
из делокруга Завода; учествује у процесима који су у вези 
са стручним усавршавањем државних службеника Заво-
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да; учествује у изради планских докумената; остварује 
сарадњу из делокруга Завода са другим државним органи-
ма и међународним организацијама и обавља друге посло-
ве из делокруга Завода.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области геолошког инжењерства – студијски про-
грам геофизика или математичке науке – студијски програм 
математика, рачунарске науке, на основним 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; најмање 
девет година радног искуства у струци или седам година 
радног искуства у струци од којих најмање две године на 
руководећим радним местима или пет година радног иску-
ства на руководећим радним местима; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту; држављанство Републике Србије; да учесници-
ма конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС – провера ће се 
вршити путем теста,
• дигитална писменост - провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о знању рада на 
рачунару,
• пословна комуникација – провера ће се вршити путем теста.

*Посебне функционалне компетенције и то:
- Посебне функционалне компетенције за област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (управљање људским ресурсима 
базирано на компетенцијама) – провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за област рада 
стручно-оперативни послови (методе и технике опсер-
вације, прикупљања и евидентирања података; технике 
обраде и израде прегледа података) – провера ће се врши-
ти путем усмене симулације.
*Посебне функционалне компетенције за радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– Планска документа, прописи и акти из надлежности и 
организацији органа (Закон о Републичком сеизмолошком 
заводу) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место 
– Прописи из делокруга радног места (Закон о смањењу 
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуација-
ма) – провера ће се вршити путем усмене симулације.
5. Посебне функционалне компетенције за радно место – 
Страни језик – Енглески језик - ниво Б2 - провера ће се 
вршити путем теста или увидом у доказ о знању енглеског 
језика – ниво Б2.

- 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; Управљање људским ресурсима; Стратешко 
управљање) провера ће се вршити путем психометријских 
тестова, узорка понашања и интервјуа базираном на ком-
петенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена моти-
вације за рад на радном месту и прихватање вредности 
државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: рад на поло-
жају траје пет година, а место рада је Београд, Ташмајдан-
ски парк бб.

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс 
оглашен у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: пријава на конкурс садр-
жи: податке о конкурсу; личне податке; адресу становања; 
телефон, електронску адресу; образовање, стручне и друге 
испите подносиоца пријаве који су услов за заснивање рад-
ног односа; податак о знању рада на рачунару; податак о 
знању енглеског језика – ниво Б2; додатне едукације; рад-
но искуство; посебне услове; посебне изјаве од значаја за 
учешће у конкурсним поступцима у државним органима. 
Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште или 
непосредно на адресу наведену у тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима или у штампаној верзији на писарници 
Службе за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносиоци пријаве учествују у даљем 
изборном поступку. Подносиоци пријаве се обавештавају о 
додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писа-
ни доказ о знању рада на рачунару и писани доказ о знању 
енглеског језика – ниво Б2.

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ о 
знању рада на рачунару биће ослобођени провере компе-
тенције „дигитална писменост“ сем уколико комисија одлу-
чи да се приложени доказ не може прихватити као доказ 
којим се кандидати ослобађају од провере опште компетен-
ције „дигитална писменост“. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи серти-
фикат, потврду или други доказ о знању енглеског језика 
– ниво Б2 биће ослобођени провере компетенције знање 
енглеског језика – ниво Б2, сем уколико комисија одлучи да 
се приложени доказ не може прихватити као доказ којим 
се кандидати ослобађају од писане/усмене провере знање 
енглеског језика – ниво Б2.

Остали докази које прилажу само кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом: уверењe о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној 
спреми; уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима (лица са положеним правосуд-
ним испитом уместо уверења о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима достављају уве-
рење о положеном правосудном испиту); исправе којима се 
доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са конкурсном комисијом биће позвани да, 
у року од пет радних дана од дана пријема обавештења, 
доставе остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку. Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу 
достављених или прибављених доказа не испуњавају усло-
ве за запослење, писмено се обавештавају да су искључени 
из даљег изборног поступка. Докази се достављају на наве-
дену адресу Службе за управљање кадровима.

Лице које нема положен државни стручни испит, дужно је 
да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави полагање тог 
испита у Министарству државне управе и локалне самоу-
праве у року од 5 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс и да Служби за управљање кадровима 
достави доказ о положеном државном стручном испиту у 
року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава 
на конкурс за попуњавање положаја.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији 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). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) пропи-
сано је, између осталог, да орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција, осим ако странке изричито 
изјаве да ће податке прибавити самe.

Потребно је да учесници конкурса, у обрасцу пријаве на 
конкурс наведу за коју се од предвиђених могућности опре-
дељују, да орган прибави податке о којима се води службе-
на евиденција или да ће то кандидати учинити сами. 

Документи 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, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: Вла-
да, Служба за управљање кадровима, 11070 Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком „За јавни конкурс 
- попуњавање положаја (навести назив положаја за који се 
подноси пријава)”. 

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10–12 часова: Бојана Модрић, тел. 
011/3130-901, Служба за управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве биће одбачене. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oгласној 
табли Републичког сеизмолошког завода, на интернет презен-
тацији и oгласној табли Службе за управљање кадровима, на 
порталу е-управе, на интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се извршити увид 
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуња-
ва положај који је предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род 
лица на које се односе.

ЧАЧАК

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 6

Записничар
Опис послова: обавља све дактилографске послове у 
предметима додељеним у рад судији код кога је распо-
ређен, пише записнике, врши унос текстова по диктату и 
са диктафонских трака, врши препис текстова и рукописа 
и израђује све врсте табела, у сарадњи са корисницима 
услуга коригује унете податке, стара се о савременом обли-
ковању текста, припрема и штампа завршене материјале 
и дистрибуира их корисницима услуга, стара се о чувању 
и преносу података, доступности материјала, исправности 
биротехничке опреме и рационалном коришћењу канце-
ларијског и другог потрошног материјала, води уписник 
за евиденцију штампаних ствари и публикација, заводи у 
попис судских списа писмена која су припремљена док се 
предмети налазе у судском већу, расписује позиве за зака-
зана рочишта, води евиденцију о свом раду, ради и друге 
послове па налогу судије и председника суда.

Услови: IV степен стручне спреме, друштвеног, природног 
или техничког смера, најмање две године радног искуства 
у струци, положен испит за дактилографа I А или I Б класе, 
најмање две године радног искуства у струци и потребне 
компетенције за ово радно место.

Врста радног односа: радно место попуњава се засни-
вањем радног односа на неодређено време, уз обавезан 
пробни рад за оне који први пут заснивају радни однос у 
државном органу. Пробни рад траје 6 месеци.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Избор-
ни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима 
се проверавају опште функционалне, посебне функционал-
не и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са Комисијом.

У изборном поступку комисија ће проверити: 

1. Oпште функционалне компетенције: 
- из области знања организација и рад државних органа 
Републике Србије (провера ће се вршити писаним путем, 
путем теста са питањима затвореног типа који кандидати 
решавају обележавањем једног од више понуђених одго-
вора). Време израде теста је један сат; 
- из области знања и вештина дигитална писменост (прове-
ра ће се вршити решавање задатака практичним радом на 
рачунару или увидом у доказ о познавању рада на рачуна-
ру). Време трајања теста је један сат; 
- из области знања и вештина пословна комуникација (про-
вера ће се вршити у форми писаног теста). Време трајања 
провере је 45 минута.

Напомена: у погледу провере опште функционалне компе-
тенције ‚дигитална писменост‘ (поседовање знања и вешти-
на у основама коришћења рачунара, основама коришћења 
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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 образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу ‚рад на рачунару‘), достави и тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија 
ће на основу приложених доказа донети одлуку да ли може 
или не може да прихвати доказ који је приложен уместо про-
вере решавањем задатака практичним радом на рачунару.

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

Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу учесницима конкурса 
који су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција, и то: 
1. Посебна функционална компетенција познавање пропи-
са Закон о државним службеницима, Судски пословник и 
Закон о општем управном поступку провера ће се вршити 
писаним путем – тест који ће се састојати од 15 питања 
на које се одговара заокруживањем једног од понуђених 
одговора. Свако брисање или исправка датог одговора сма-
тра се као нетачан одговор ако се кандидат на тесту служи 
недозвољеним средствима, Комисија ће таквог кандидата 
удаљити са теста. У том случају сматра се да кандидат није 
положио тест. 
2. Посебна функционална компетенција поседовање 
вештине куцања провераваће се практичним радом на 
рачунару тако што ће члан Комисије гласно диктирати суд-
ску одлуку коју ће кандидати куцати на рачунару. Сви кан-
дидати ће радити исту судску одлуку а време за проверу 
је 5 минута.
3. Посебна функционална компетенција у области рада 
административни послови – познавање канцеларијског 
пословања (знање и вештине за рад у пословном софтверу 
за управљање предметима у оквиру правосудног инфор-
мационог система) – провера ће се вршити усменим путем 
– разговор са кандидатом.

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

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.

Општи услови: да је учесник конкурса пунолетан државља-
нин Републике Србије; да учесник конкурса раније није прес-
тао радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа; да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 месеци.

Датум оглашавања и рок за подношење пријава 
на конкурс: Јавни конкурс је оглашен на огласној табли 
Привредног суда у Чачку, на интернет презентацији суда, 
на порталу е-управе, на порталу СУК-а, на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. Рок за подношење пријаве за конкурс 
је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање и исти почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања. На интернет презен-
тацији суда биће објављен датум оглашавања јавног кон-
курса у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање и последњи дан за подношење пријаве.

Пријава на конкурс врши се на обрасцу пријаве који је дос-
тупан на интернет презентацији Привредног суда у Чачку 
(www.ca.pr.sud.rs).

Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве 
подноси се Судској управи Привредног суда у Чачку, Цара 
Душана број 6, Чачак или путем поште на исту адресу са 
назнаком „Пријава на јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачког 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.

Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазу провере посебних функционалних 
компетенција, пре интервјуа са конкурсном коми-
сијом: 
- лична биографија са наводима о досадашњем радном 
искуству
- уверење о држављанству Републике Србије; 
- извод из матичне књиге рођених; 
- очитана лична карта или оверена фотокопија личне карте 
која није чипована; 
- диплома којом се потврђује стручна спрема; 
- исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство); 
- потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа издате од стране државног органа 
у коме је учесник интерног конкурса био у радном односу; 
- уверење да се против учесника конкурса не води кривич-
ни поступак не старији од шест месеци; 
- 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.
за радно место записничар –уверење о положеном испиту 
за дактилографа 1 А или 1 Б класе; 
- 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.

НАПОМЕНА: Положен државни испит није услов нити 
предност за заснивање радног односа. Изабрани кандидат 
који нема положен државни стручни испит дужан је да исти 
положи у року од 6 месеци од дана пријема.

Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно 
прошли фазу провере посебних функциконалних компе-
тенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом, позивају 
се да у року од 5 радних дана од дана пријема обавештења 
доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку.

Кандидати који не доставе податке 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 достављају на наведену адресу „За 
јавни конкурс“.

Датум и место провере компетенција учесника кон-
курса 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 
Привредног суда у Чачку, Цара Душана 6. Кандидати ће 
о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве 
телефона или e-mail адресе) која наведу у својим обрасци-
ма пријаве. Изборни поступак ће започети по истеку рока 
за подношење пријава.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на контакте (броје-
ве телефона или e-mail адресе) које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Снежана Протић, административно-технички секретар 
Привредног суда у Чачку, контакт телефон 032/5150-014.

Напомена: Законом о општем управном поступку („Сл. 
гласник РС, бр. 18/2016 и 95/2018) прописано је поред оста-
лог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу 
са законом, врши увид у податке о чињеницама неопход-

ним за одлучивање о којима се води службена евиденција 
да их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама (члан 103 став 3). Сходно наве-
деном потребно је да учесник конкурса у делу „Изјава”, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се при-
баве његови подаци из службених евиденција (уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
да кандидат није осуђиван, уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак, уверење о пложеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима, уверење 
о положеном правосудном испиту).
Препорука је да документе о чињеницама о којима се води 
службена евиденција (уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да кандидат није осуђи-
ван, уверења да се против кандидата не води кривични 
поступак, уверење о пложеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима, уверење о положеном пра-
восудном испиту) кандидати доставе саме у циљу бржег и 
ефикаснијег спровођења изборног поступка.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази биће одбачене.

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 Чачку. Обавешта-
вају се учесници конкурса да ће се документација враћати 
искључиво на писани захтев учесника.

Привредни суд у Чачку 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 Чачку, 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 Чачку (www.ca.pr.sud.rs).

КРАГУЈЕВАЦ

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: 112-8478/2022 од 26. 
октобра 2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ 

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

Радна места којe се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У КРАГУЈЕВЦУ

1. Лекар опште медицине
у Служби за здравствену заштиту, 

у звању саветник
2 извршиоца

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Медицинске науке на академским интегрисаним, специја-
листичким студијама у обиму од најмање 360 ЕСПБ, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање пет годи-
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на, положен државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите и најмање три године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Стоматолог
у Служби за здравствену заштиту, 

у звању саветник
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Стоматолошке науке на академским интегрисаним студијама 
у обиму од најмање 300 ЕСПБ бодова, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, положен држав-
ни стручни испит или стручни испит у области здравствене 
заштите и најмање три године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

3. Психолог
у Служби за третман, у звању саветника

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из стручне области 
Филозофије - смер психологија на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит и најмање три године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

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

4. Реализатор третмана
у Служби за третман, у звању саветника

2 извршиоца

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Политичке науке - смер за социјални рад и социјалну 
политику, или из стручне области Специјалне едукације и 
рехабилитације - смер за превенцију и третман поремећаја 
понашања или из стручне области Филозофије - смер пси-
хологија, педагогија, андрагогија или социологија на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање три године рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

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

5. Подршка реализацији третмана
у Служби за третман, у звању саветника

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Политичке науке - смер за социјални рад и социјалну 
политику, или из стручне области Специјалне едукације и 
рехабилитације - смер за превенцију и третман поремећаја 
понашања или из стручне области Физичко васпитање и 
спорт или из стручне области Филозофије - смер психоло-
гија, педагогија, андрагогија или социологија на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мас-
тер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, и 
најмање једнa годинa радног искуства у струци или нај-
мање пет година радног стажа у државним органима, поло-
жен државни стручни испит, 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 и Правилника о третману, 
програму поступања, разврставању и накнадном развр-
ставању осуђених лица – усмено; вештина комуникације 
– непосредно, кроз разговор са кандидатима.

6. Правни и кадровски послови
у Служби за опште послове,

 у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, положен државни 
стручни испит, најмање три године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

7. Послови јавних набавки
у Служби за опште послове, 

у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Правне науке или Економске науке на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
јавним набавкама и Закона о извршењу кривичних санк-
ција – усмено; вештина комуникације – непосредно, кроз 
разговор са кандидатима.

8. Послови безбедности и здравља на 
раду и противпожарну заштиту

у Служби за опште послове, 
у звању саветника

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Техничко-технолошких наука, Природно-математичких 
наука или Медицинских наука или Заштите на раду на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит, положен стручни 
испит о практичној оспособљености за обављање послова 
безбедности и здравља на раду и противпожарне зашти-
те и најмање три године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
безбедности и здравља на раду и Закона о извршењу кри-
вичних санкција – усмено; вештина комуникације – непо-
средно, кроз разговор са кандидатима.

9. Медицински техничар
у Служби за здравствену заштиту,

 у звању референта
5 извршилаца

Услови: завршена средња школа, медицинске струке - 
смер за медицинске техничаре, положен државни стручни 
испит или стручни испит у области здравствене заштите и 
најмање две 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.

10. Стоматолошки техничар
у Служби за здравствену заштиту, 

у звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, медицинске струке, 
одсек стоматолошки техничар, положен државни стручни 
испит или стручни испит у области здравствене заштите и 
најмање две 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.

11. Инструктор кувар
у Служби за обуку и упошљавање, 

у звању референт
3 извршиоца

Услови: завршена средња школа, угоститељске струке, 
положен 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. 

12. Инструктор пекар
у Служби за обуку и упошљавање,

 у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, пекарске струке или 
угоститељске струке, положен државни стручни испит и 
најмање две 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. 

13. Инструктор водоинсталатер
у Служби за обуку и упошљавање, 

у звању референт
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, машинске, металске 
или техничке струке или водоинсталатерске 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. 

14. Инструктор за одржавање система 
грејања, вентилације и климатизације

у Служби за обуку и упошљавање, 
у звању референт

1 извршилац

Услови: завршена средња школа, електро, техничке или 
машинске струке; положен државни стручни испит и нај-
мање две године радног искуства у струци, положен испит 
за руковаоца парних котлова, 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. 

15. Инструктор за послове вешераја
у Служби за обуку и упошљавање,

 у звању референт
1 извршилац

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

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

16. Магационер
у Служби за опште послове, у звању референт

1 извршилац

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

 Администрација и управа



Бесплатна публикација о запошљавању 901.02.2023. |  Број 1025 |   

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: Крагујевац.

III 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 - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
испиту за руковаоца парних котлова - за радно место под 
редним бројем 14; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном стручном испиту о практичној оспособљености за 
обављање послова безбедности и здравља на раду и про-
тивпожарне заштите под редним бројем 8;
- 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.

IV Општи услови: 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 пра-
вилником о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у државном органу, ако му раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

Посебни услови: 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 кривично 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 без-
бедносних провера, постоје безбедносне сметње.

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

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

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

VIII Лица задужена за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, 
тел. 011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 011/363-1059 
(радним данима од 12.00 до 14.00 часова).

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

НАПОМЕНЕ:
У складу са чланом 45 став 2 Закона о државним службе-
ницима као државни службеник на извршилачком радном 
месту може да се запосли и лице које нема положен држав-
ни стручни испит, али је дужно да га положи у року утврђе-
ном овим законом.

У складу са чланом 102 став 1 Закона о државним службе-
ницима 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 
стручни 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.

НОВИ ПАЗАР

ОПШТИНСКА УПРАВА ТУТИН
36320 Тутин

Трг Шемсудина Кучевића
зграда Бизнис центра бб.

тел. 020/811-830

Послови извршења решења, комуналне 
и грађевинске контроле звање виши 

референт
Опис посла: организује и стара се о извршењу изврш-
них или коначних решења из делокруга одељења; непо-
средно организује и присуствује и учествује у извршењу и 
сачињава записник; води потребне евиденције; сарађује са 
инспекторима, другим органима и организацијама у циљу 
ефикаснијег обављања послова из области извршења 
решења; обавештава и даје информације непосредним 
извршиоцима за извршење решења; по потреби обез-
беђује присуство полиције код извршења решења; уручује 
странкама решења или закључке из делокруга одељења; 
обавља мање сложене послове и радње у области инспек-
цијског надзора, врши контроле и сачињава записнике, 
белешке које доставља комуналном инспектору на даљу 
обраду, контролише стање комуналних објеката, контро-
лише и да ли се комуналне услуге пружају у складу са 
утврђеним условима, врши пријем странака и даје потреб-
на објашњења у вези са остваривањем њихових права и 
обавеза и пружа помоћ комуналном инспектору у вршењу 
инспекцијског надзора обавља и друге послове у складу са 
законом и по налогу руководиоца одељења и начелника 
Општинске управе.

Услови: стечено средње образовање друштвеног, економ-
ског, техничког или природног смера у четворогодишњем 
трајању, положен државни стручни испит, пет година рад-
ног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). 

Адреса на коју се подносе пријаве: Општинска управа 
Тутин, у Тутину, Трг Шемсудина Кучевића, Зграда Бизнис 
центра бб. – Писарница ОУ Тутин са назнаком „За јавни 
конкурс за пријем службеника на неодређено време”. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: Фетаховић 
Мирза, тел. 020/811-830 радним данима (понедељек-петак) 
од 10 до 12 часова. Рок за подношење пријава је 15 дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у публикацији „Послови“. 

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: пријава 
са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству 
(пријава садржи назив и број радног места за које учесник 
јавног конкурса подноси пријаву, име и презиме, датум и 
место рођења, адресу становања, број телефона, подат-
ке о образовању, својеручни потпис); оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
уверење МУП-а да учесник у јавном конкурсу није правос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци; оверену фотокопију дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у којем периоду је стечено радно иску-
ство), у случају да учесник конкурса има положен стручни 
испит за рад у државним органима прилаже оригинал или 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту 
за рад у државним органима. За учеснике јавног конкурса 
који су били у радном односу у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединице локалне само-
управе, поред наведених доказа, потребно је доставити и 
доказ да им раније није престајао радни однос у државном 
органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе због теже повреде дужности из радног односа. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена у општини, суду или код јавног бележника. У 
изборном поступку ће се обавити разговори са пријавље-
ним кандидатима у вези стручне оспособљености, знања 
и потребних вештина за конкретно радно место где ће о 
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датуму разговора бити накнадно обавештени. За наведено 
радно место, радни однос се заснива на неодређено време. 
Сходно одредби члана 102 Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Оглас о 
јавном конкурсу садржи податке о радном месту преузете из 
Правилника о организацији и систематизацији радних места 
у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, струч-
ним службама и посебним организацијама општине Тутин.

Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, органу аутономне покрајине 
или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду 
од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази у оригиналу или фотокопији овјереној у 
општини или суду или од стране јавног бележника биће 
одбачене. Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована од стране начелника Општинске управе. Овај оглас 
објављује се на web страници www.tutin.rs, на огласној таб-
ли Општинске управе Тутин и у публикацији „Послови“.

ПИРОТ

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА

18300 Пирот, Српских владара 82

1. Имовинско правни послови звање 
саветник

Опис посла: Обавља сложене управно правне послове из 
имовинско-правних односа и то: доноси решења о експро-
пријацији и деекспропријацији и административном преносу 
непокретности, установљавању службености на непокрет-
ностима, установљавању закупа на одређено време - непот-
пуна експропријација, води поступак око одређивања 
накнаде на експроприсаним и деекспроприсаним непокрет-
ностима, припрема нацрт решења о отуђењу и давању у 
закуп грађевинског земљишта ради изградње по тржишној 
цени, припрема нацрт решења о давању у закуп грађевин-
ског земљишта ради привременог постављања монтажних 
објеката, припрема нацрт решења о поништају решења о 
отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, припре-
ма нацрт решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског 
земљишта по цени мањој од тржишне цене односно закуп-
нине или без накнаде, припрема нацрт решења о отуђењу и 
давању у закуп грађевинског земљишта непосредном погод-
бом, обавља административне, стручне и техничке послове 
за потребе комисије за отуђење и прибављање непокрет-
ности у јавну својину и давање грађевинског земљишта у 
закуп, припрема нацрт уговора о закупу и отуђењу грађе-
винског земљишта у јавној својини, доноси решење о кон-
верзији права коришћења у право својине, доноси решење 
о престанку права коришћења лицима којима је дато на 
коришћење грађевинско земљиште у државној својини ради 
изградње, а који то право коришћења нису уписали у јавну 
књигу о евиденцији непокретности и правима на њима по 
захтеву јавног правобранилаштва, припрема нацрт решења 
и уговора о установљавању службености – за изградњу 
линијских инфраструктурних објеката, доноси решење о 
утврђивању земљишта за редовну употребу објеката и 
о формирању грађевинске парцеле, води поступак око 
повраћаја утрина и пашњака на коришћење, води поступак 
око самовласног заузећа државне имовине, врши увиђаје на 
лицу места и саслушава странке, води поступак купопродаје 
станова на којима општина има право коришћења и распо-
лагања по Закону о становању, припрема нацрте одлука о 
располагању непокретностима у јавној својини по Закону о 
јавној својини, обавља послове у вези промене и укњижења 
нових власника код Службе за катастар непокретности, 
послове припреме и доставе документације Суду, Јавном 
правобранилаштву и другим органима и организацијама, 
послове правне помоћи, припрема и доставља докумен-
тацију странкама ради подношења захтева за реституцију 
код Агенције за реституцију, припрема нацрте нормативних 
аката из области имовинско правне области и обавља дру-
ге послове по налогу непосредног руководиоца, начелника 
Одељења и начелника Градске управе.

Услови: Стечено високо образовање у области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ, 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 правне струке, положен државни стручни испит, 
најмање три године радног искуства у струци и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

2. Послови утврђивања породиљских 
права звање млађи саветник

Опис посла: Води првостепени управни поступак и израђује 
првостепена решења о утврђивању права на родитељски 
додатак, права на накнаду зараде, односно накнаду пла-
те за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета и остале накнаде по основу рођења и неге дете-
та по Закону о финансијској подршци породици са децом. 
Води првостепени управни поступак и израђује првостепена 
решења о утврђивању права на накнаду трошкова боравка у 
предшколској установи за децу без родитељског старања, за 
децу са сметњама у развоју и са инвалидитетом и децу корис-
ника новчане социјалне помоћи, врши контролу месечних 
извештаја о боравку деце у предшколској установи и исте дос-
тавља надлежном министарству у складу са Законом о финан-
сијској подршци породици са децом. Припрема одговоре по 
жалбама за потребе другостепеног органа. Прикупља чиње-
нице и доказе релевантне за израду и вођење поступка, врши 
електронску обраду података по посебном програму утврђе-
ном од стране надлежног министарства. Обавља послове у 
вези са вођењем евиденције предмета из области управног 
поступка, води одговарајуће евиденције о оствареним пра-
вима, даје обавештења и информације странкама.Обавља и 
друге послове по налогу непосредног руководиоца, начелни-
ка Одељења и начелника Градске управе.

Услови: Стечено високо образовање правне, економске, 
социјалне или просветне струке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, завршен приправнички стаж или 
најмање 5 година проведених у радном односу код посло-
давца из члана 1 став 1 и 2 Закона о запосленима у ауто-
номним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 
положен државни стручни испит и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

3. Послови реализације јавног интереса 
у области спорта звање саветник

Опис посла: Обавља послове у области спорта који су у 
надлежности ЈЛС; прати и усмерава рад спортских клубова 
и територијалног спортског савеза и осталих организација 
у обаласти спорта, прикупља и евидентира податке веза-
не за област спорта; прати и спроводи прописе из области 
спорта; планира развој и прати остваривање активности 
у области спорта кроз израду, спровођење, праћење, 
извештавање и вредновање програма развоја спорта; пра-
ти реализацију усвојених програма и финансијских пла-
нова буџетских корисника и корисника који средства из 
буџета реализују у оквиру програма и пројеката од јавног 
интереса у области спорта; израђује информативне и дру-
ге материјале о стању развоја спорта, школског спорта и 
осталих области спорта, стању спортских објеката и спорт-
ских клубова; учествује у поступку за додељивање сред-
ства за финансирање, односно суфинансирање спортских 
програма који се финансирају из буџета; уређује и води 
евиденцију у области спорта од значаја за град; припреме 
програма развоја у области спорта и праћења реализације, 
обезбеђивање вршења оснивачких права над установа-
ма и организацијама у области физичке културе и спорта, 
вршење надзора над законитошћу рада, паћења и обез-
беђивања њиховог функционисања. у вези са изградњом, 
одржавањем и коришћењем спортских објеката у којима 
се остварују потребе у области спорта на територији Гра-
да, обезбеђивања потребних услова за повећање обух-
вата и квалитета рада са младим спортским талентима, 
спровођење конкурса за доделу спортских стипендија, 
припреме и организације одржавања спортских такми-
чења и манифестација од значаја за Град, у вези са доде-
лом награда и признања у области спорта, обезбеђивање 
услова за рад спортских стручњака у спортским организа-
цијама, финансирања делатности организација, односно 
удружења у области спорта које је основао Град, плани-
рања, обезбеђивања, евидентирања, праћења и контроле 
коришћења која Град обезбеђује за задовољавање потре-
ба грађана у области спорта, остваривања програма или 
делова програма других организација, односно удружења 
којима се доприноси задовољавању потреба грађана у 
области спорта на нивоу Града, као и развоју спорта на 
нивоу Града, и други послови у складу са законом и другим 
прописима. Сарадња са спортским организацијама и Спорт-
ским центром Пирот у погледу доделе термина за тренинг и 
такмичење спортским организацијама. Координира израду 
Стратегије и ЛАП-а за развој спорта, прати реализацију и 
спровођење стратешких докумената, извештава о реали-
зацији и спровођењу активности руководиоце и надлежно 
министарство.

Услови: Стечено високо образовање правне или економ-
ске струке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање три године радног искуства у струци и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Компетенције које се проверавају у изборном поступ-
ку: Сходно члану 19 Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе при запошља-
вању свим кандидатима су под једнаким условима доступна 
сва радна места. Избор кандидата заснива се на стручној 
оспособљености знању и вештинама, односно провери ком-
петенција.
У изборном поступку се врши оцењивање стручне оспо-
собљености, знања и вештина кандидата, према критерију-
мима и мерилима прописаним за избор.
У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата и само кандидат који испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређене компетенције у једној фази 
изборног поступка може да учествује наредној фази.

У изборном поступку врши се провера и оцењивање: 
1. Дигитална писменост: 
дигитална писменост провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом серификат или други доказ 
о поседовању дигиталне писмености.
Напомена: у погледу провере вештине „дигитална писме-
ност” ако кандидат поседује вежећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању знања и 
вештина из наведене области неопходно је да достави и 
тражени доказ у оригиналу или овереној копији.
Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера 
наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове вештине на нивоу 
који је неопходан за обављање послова на радном месту.

2. Провера посебних функционалних компетенција:
1. Посебна функционална компетенција за област рада
За радно место под бр. 1 – имовинско правни послови про-
вераваће се усмено путем симулације
за радно место под бр. 2 - послови утврђивања поро-
диљских права провераваће се усмено путем симулације
за радно место под бр. 3 - послови реализације јавног интере-
са у области спорта - провераваће се усмено путем симулације
2. Посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место – релевантни прописи из делокруга радног места
За радно место под бр. 1 – Закон о експропријацији, Закон о 
јавној својини, Закон о планирању и изградњи.
За радно место под бр. 2 - Закон о финансијској подрш-
ци породици са децом, Правилник о ближим условима и 
начину остваривања права на финансијску подршку поро-
дици са децом, Уредба о ближим условима и начину оства-
ривања права на новчана средства за изградњу, учешће у 
куповини, односно куповину породично- стамбене зграде 
или стана по основу рођења детета.
За радно место под бр. 3 - Закон о спорту, Правилник о 
одобравању и финансирању програма којима се остварује 
општи интерес у области спорта, Правилник о одобравању 
и финансирању програма којима се задовољавају потребе 
и интереси грађана у области спорта у граду Пироту, Пра-
вилник о националној категоризација спортова.
3. Интервју са комисијом: Кандидати који су успешно 
прошли наведене облике провере позивају се на Интервју 
са комисијом у циљу провере њихове мотивације за рад 
на радном месту и прихватање вредности органа локал-
не самоуправе. Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу посебних функционалних компетен-
ција (релевантни прописи из делокруга радног места) могу 
се наћи на интернет презентацији града Пирота у делу 
”Конкурс”на адреси www.pirot.rs.

Место рада: Градска управа града Пирота, Српских вла-
дара 82, Пирот.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана. 
Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање „Послови” и наредног дана од дана објављивања 
Обавештења о јавном конкурсу у дневном листу ”Данас”.

Лице које је задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Весна Влатковић, телефон: 010/305536, e-mail: 
opstiposlovi@pirot.rs, од 07-15 часова сваког радног дана.

Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 
Градска управа Града Пирота – Конкурсна комисија, Срп-
ских владара 82, Пирот, са назнаком: “За јавни конкурс” и 
наводом радног места за које се пријава подноси. Пријаву 
је могуће предати и лично на шалтеру бр. 1 -Јединствено 
управно место, у згради Градске управе у Пироту, ул.Срп-
ских владара 82.

 Администрација и управа
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Трајање радног односа: За наведена радна места, рад-
ни однос се заснива на неодређено време.

Услови за рад на радним местима: да је учесник кон-
курса држављанин Републике Србије; да је учесник конкур-
са пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу односно органу аутоном-
не покрајине или јединице локалне самоуправе због теже 
повреде дужности из радног односа, да учесник конкурса 
није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци и да учесник конкурса има пропи-
сано образовање и радно искуство у струци за радно место 
за које подноси пријаву.

Пријава на јавни конкурс треба да садржи: Биографију 
кандидата са наводима о досадашњем радном искуству: име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, адреса стано-
вања, контакт телефон, мејл адреса, подаци о образовању, 
подаци о врсти и дужини радног искуства с кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подношења прија-
ве на конкурс и одговорности на тим пословима. Пријава 
такође садржи и изјаву кандидата којом се опредељује за 
једну од две могућности – да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити 
сам. Пријава мора бити својеручно потписана. У пријави тре-
ба навести за које радно место се пријава подноси.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/18 - 
аутентично тумачење) 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).
Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да кандидат није правноснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци и уверење о положеном државном стручном испи-
ту (само за кандидате који су овај испит полагали после 
01.09.2009. год.).

Образац пријаве се може преузети са интернет презента-
ције града Пирота у делу ”Конкурс”на адреси www.pirot.rs 
или на шалтеру бр. 1 – Јединствено управно место, Градска 
управа Пирот, Српских владара 82.

У случају да кандидат жели да поднесе пријаву за пријем 
у радни однос за више радних места из јавног конкур-
са, потребно је да поднесе за свако радно место посебну 
пријаву са свим доказима који се уз њу прилажу.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци) 
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матич-
ним књигама објављеном у”Сл. гласнику РС”бр. 20/09, 
145/14 и 47/18) 
-оригинал или оверена фотокопија уверења да лице није 
правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлеж-
не Полицијске управе издат након објављивања конкурса); 
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима, 
ако лице има положен државни стручни испит (лица са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима достављају оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном правосудном испиту) 
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у 
којем периоду је стечено радно искуство) 
- доказ да лицу раније није престајао радни однос у држав-
ном органу, односно органу аутономне покрајине или једи-
нице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из 
радног односа - за учеснике конкурса који су били у рад-
ном односу у државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе.

Напомена: Сви докази прилажу се 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 основ-
ним судовима, судским јединицама, пријемним канцела-

ријама основних судова, односно општинским – градским 
управама, као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије оверене пре 1. марта 2017. год. у основ-
ним судовима, односно општинским- градским управама.

Провера оспособљености, знања и вештина кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, назначене струч-
не оспособљености, вештине и знања које се вреднују у 
изборном поступку биће провераване у просторијама Град-
ске управе Града Пирота у ул. Српских владара 82, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу у 
својим пријавама.
У изборном поступку оцењују се само оне стручне оспо-
собљености, знања и вештине кандидата које су наведе-
не у јавном конкурсу и на начин који је наведен у јавном 
конкурсу.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, органу аутономне покрајине или једини-
це локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. 
Службеник на пробном раду који је радни однос засновао на 
неодређено време полаже државни стручни испит дро окон-
чања пробног рада. Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање радног односа. Кандидати 
без положеног државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа. Кандидати са положеним 
правосудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном 
испиту.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису при-
ложили све тражене доказе у оригиналу или фотокопији 
овереној на начин како је предвиђено овим јавним конкур-
сом, биће одбачене решењем Конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводе Конкурсне комисије које је имено-
вао начелник Градске управе Града Пирота.

Овај оглас објављује се на wеб страници www.pirot.rs, на 
огласној табли Градске управе, у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање „Послови”, а 
у дневним новинама”Данас” објављује се Обавештење о 
јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој 
је објављен оглас.

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.

ПОЖАРEВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Кнеза Лазара 10/3
тел. 012/663-179

Директор
на мандатни период од 4 године

Опис посла: Представља и заступа Туристичку организа-
цију, организује и руководи њеним радом, предлаже акте 
које доноси управни одбор, извршава одлуке управног 
одбора и предузима мере за њихово спровођење, стара 
се о законитости рада и одговара за коришћење и распо-
лагање имовином; одлучује о појединим правима, обаве-
зама и одговорностима запослених у складу са законом и 
општим актима; подноси извештај о раду и резултатима 
рада Туристичке организације Управном одбору; одговара 
за законитост рада Туристичке организације и извршавање 
послова и задатака из програма и делокруга рада; доно-
си акт о организацији и систематизацији послова и друга 
општа акта у складу са законом и статутом; врши друге 
послове утврђене Законом и Статутом. 

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице које 
поред законом прописаних општих услова испуњава и 
следеће услове: да је лице пунолетно и пословно способ-
но; да има високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
да није члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке(потребна је оверена изјава да лице није 
члан органа политичке странке); да није осуђивано за 

кривично дело против привреде и правног саобраћаја; да 
лицу није изречена мера безбедности забране обављања 
делатности која је претежна делатност Туристичке орга-
низације, да поседује радно искуство од четири године, 
од чега најмање две године на руководећим пословима, 
активно знање страног језика. Рок за подношење прија-
ва кандидата је 15 дана од дана објављивања огласа у 
листу „Послови”. Пријава на конкурс садржи: име и прези-
ме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства с кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорнос-
ти на тим пословима, податке о стручном усавршавању и 
податке о посебним областима знања. Уз пријаву на јавни 
конкурс, прилажу се: оверена фотокопија дипломе. извод 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фото-
копија; извод из књиге држављана РС, оригинал или ове-
рена фотокопија; доказ о неосуђиваности; очитана лична 
карта; доказ о радном искуству у трајању од четири годи-
не и доказ о радном искуству на руководећим пословима 
у трајању од две године (потврда, уговор и сл.); кратка 
биографија кандидата. Сви докази прилажу се у оригина-
лу или у фотокопији која је оверена код нотараПријава на 
конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљ-
ком или лично на горе наведену адресу, са назнаком „За 
јавни конкурс за именовање директора”. Лице задужено 
за давање обавештења о јавном конкурсу: Зарвић Крис-
тина, број телефона 012/663-179. Напомене: Пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или 
фотокопији овереној у општини или у суду, као и непот-
пуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одба-
чене. Јавни конкурс спроводи Управни одбор Туристичке 
организације општине Велико Градиште. Изборни посту-
пак може да се спроведе у више делова, уз организовање 
усменог разговора са кандидатима или на други одгова-
рајући начин, о чему ће Управни одбор благовремено оба-
вестити кандидате.

ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топличких хероја 53
тел. 027/8360-091

Канцеларијски послови архиве, 
економата и руковаоца имовине звање 

млађи референт
УСЛОВИ: стечено средње образовање гимназије, друштве-
ног смера и другог средњег образовања у четворого-
дишњем трајању, положен државни стручни испит и 
обављен приправнички стаж, као и потребне компетенције 
за обављање послова радног места. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: пријава, потписана својеручно, са 
биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о одговарајућој стручној спреми; оригинал или оверена 
фотокопија уверења полицијске управе да лице није осуђи-
вано за кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу (издато 
након објављивања овог конкурса); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном државном стручном испи-
ту (кандидат који нема положен државни стручни испит а 
буде примљен у радни однос биће обавезан да у року од 6 
месеци од дана пријема положи државни стручни испит у 
складу са Законом о запосленима у аутономним покраји-
нама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласнк 
РС” бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 - др. 
закон, 95/2018 – др. Закон, 86/2019 - др. закон, 157/2020 
– др. закон и 123/2021 – др. закон); оригинал или овере-
на фотокопија доказа о завршеном приправничком стажу 
(кандидат који нема завршен приправнички стаж доставља 
доказ о стеченом радном искуству у струци у трајању од 
6 месеци- оригинал или оверена фотокопија доказа о 
радном искуству у струци – потврде послодавца, решења 
и други акти из којих се доказује на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство); доказ да му раније није престајао радни однос 
у државном органу, односно органу аутономне покраји-
не или јединице локалне самоуправе, због теже повреде 
дужности из радног односа и доказ да је лице у радном 
односу на неодређено време у систему локалне самоуправе 
– у органима јединице локалне самоуправе, јавним служ-
бама, јавним предузећима, правним лицима основаним од 
стране тих предузећа. Извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству не смеју бити старији од шест 
месеци. Потребно је да учесник конкурса, достави цело-
купну тражену документацију. Уколико се кандидат опре-
дели да орган прибави уверење о држављанству и извод 
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из матичне књиге рођених, уз осталу тражену документа-
цију, потребно је да достави и изјаву о томе. Образац изјаве 
доступан је на интернет презентацији општине Житорађа и 
објављен је уз јавни конкурс. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана објављивања.

ЗАЈЕЧАР

ЈАВНА УСТАНОВА
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ЦЕНТАР

„ПОДИНА“
18230 Сокобања, Ратарска бб.

тел. 064/8568-803

Административно-технички секретар
УСЛОВИ: 1) средња стручна спрема, у трајању од четири 
године, IV степен стручне спреме, (туристички техничар, 
економски техничар, општи смер – гимназија, физиоте-
рапеут); 2. радно искуство од најмање једне године, на 
пословима на којима се захтева образовање из тачке 1 овог 
члана; 3) да се против кандидата не воде истражне ардње, 
да против њега није подигнута оптужница, односно није 
правоснажном судском одлуком осуђен за кривично дело 
које се гони по службеној дужности; 4) да је држављанин 
Републике Србије, 5) да има општу здравствену способ-
ност. У изборном поступку проверавају се: знање - позна-
вање закона о спорту - писмено; стручна оспособљеност 
– усмени разговор; вештине- познавање рада на рачуна-
ру – практична провера (рад на рачунару). Докази који се 
прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава са радном 
биографијом; диплому или уверење о стеченој средњој 
стручној спреми у складу са наведеним условима (овере-
на фотокопија); доказ о радном искуству (оверена фото-
копија 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; уверење / извод из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе министарства 
унутрашњих послова и уверење надлежног суда да се про-
тив лица не води кривични поступак, (оба не старија од 6 
месеци од дана објављивања јавног конкурса) – оригинал; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци 
од даена објављивања јавног конкурса). Пријаве се подно-
се на горе наведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање радног места – административно-технички 
секретар”. На полеђини коверте кандидат је у обавези да 
упише телефон или електронску пошту на које ће бити оба-
вештен о изборном поступку Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене. 
Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 10 дана.

                        Трговина и услуге

АКВАФОР ДОО
Београд, Булевар деспота Стефана 55

тел. 063/185-9977
e-mail: akvaforsrbija@gmail.com

Продавац
у малопродаји филтера за воду, 

пробни рад 1 месец
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручне спрема III или IV ССС; страни 
језик: енглески и руски - средњи ниво. Радно место под-
разумева рад у сменама. Пријава за посао је путем телефо-
на 063/185-9977 у року од 15 дана од објављивања огласа 
у публикацији “Послови”.

KATRIN COMPANY
ДОО НИШ

18000 Ниш, Византијски Булевар 35

Књиговођа

УСЛОВИ: висока стручна спреме; познавање рада на рачу-
нару, програм Логик, књижење улазних и излазних фактура, 
ПДВ пријаве; радно искуство: 12 месеци. Заинтересовани 
кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: marija@katrinvk.
com или се јављају на контакт телефон: 018/200-900.

ФЛУИД ДОО НИШ
18000 Ниш, Сестре Баковић 14

Точиоц горива на бензинској пумпи

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање. 
Заинтересовани кандидати се јављају на контакт телефон: 
064/0641-840.

“ГУСАР СТРАШНИ”
18000 Ниш, Јадранска 2

Помоћни кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спреме; рад-
но искуство: 24 месеца.

Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме; радно искуство: 
24 месеца.

ОСТАЛО: кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
gusarrestoran@gmail.com или се јављају на контакт теле-
фон: 062/514-555.

“ЕУРОТУРС” ДОО НИШ
18000 Ниш, Душанова 94

Рачуновођа
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња, виша или висока школа, економске 
струке; познавање рада на рачунару и рачуноводствених 
софвера; возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани 
кандидати се могу пријавити лично на адресу послодавца 
или да доставе радну биографију на мејл адресу: posaoni@
euroturs.rs

STOP WASH BROTHERS DOO
18000 Ниш, Булевар Медијана 21

Перач аутомобила
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме. 
Заинтересовани кандидати се могу јавити на контакт теле-
фон: 064/6133-272.

МИЛИЦА ЂУРОВИЋ ПР ЈАВНИ 
ИЗВРШИТЕЉ ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Карађорђева 10

тел. 060/4710-517
e-mail: izvrsiteljmilicadzakovicbojic@gmail.com

Помоћник јавног извршитеља
на одређено време, пробни рад

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, диломирани прав-
ник / мастер правник, дипломирани правник; основ-
на информатичка обука (Windows, Word, Exel, Explorer, 
Outlook). Трајање конкурса до 22.02.2023. године. Слање 
пријаве за посао мејлом, Јављање кандидата на телефон 
060/3010-840, лице за контакт: Милица Ђуровић. Дос-
тављање радних биографија на увид.

ВЕЉКО ГУБЕРИНИЋ ПР ЈАВНИ 
ИЗВРШИТЕЉ

25000 Сомбор
Венац војводе Живојина Мишића 4

тел. 064/9331-127
e-mail: javniizvršiteljsombor@gmail.com

Помоћник јавног извршитеља

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани правник; 
основна информатичка обука. Рок за пријаву је до попуне.

EMPERO LINE DOO
Врчин, Булевар Револуције 22в

тел. 064/1001-740
e-mail: hr@emperoline.com

Магационер
на одређено време

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме.

СНЕЖАНА МИНИЋ ПР 
ПОПРАВКА ОДЕЋЕ 
“СНЕШКИН ШТЕП”

11000 Београд, Господара Вучића 147
тел. 062/255-070

e-mail: mmiki84@gmail.com

Кројач
пробни рад

Опис посла: рад на преправкама одеће.

УСЛОВИ: Лице са завршеним I, II, III, IV степеном стручне 
спреме; са претходним радним искуством. Рад у сменама. 
Јављање кандидата на горе наведен број телефона.

МИЛИЦА ЂУРОВИЋ ПР 
ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Карађорђева 10
тел. 060/4710-517

e-mail: izvrsiteljmilicadjurovicbojic@gmail.com

Административни послови
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Пробни рад. 
Трајање конкурса до 2402.2023. године. Слање пријаве за 
посао мејлом. Јављање кандидата на телефон, 060/3010-
840, лице за контакт: Милица Ђуровић.

 Администрација и управа / Трговина и услуге

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
Пословни центри НСЗ
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ЈКП ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
И НАДЗОР

19000 Зајечар, Неготински пут бб.

Радник на пословима одржавања
(особа са инвалидитетом) на одређено време

Опис посла: обавља послове на изради, постављању и 
одржавању хоризонталне и вертикалне саобраћајне сиг-
нализације; учествује у раду и процесу рада са машинама 
и уређајима у оквиру службе; по потреби задужује алат, 
опрему, средства за рад и материјал и планира рационал-
но коришћење; обавезно поштује Закон о безбедности и 
здрављу на раду и примењује мере противпожарне заштите; 
по потреби ради и друге физичке послове и послове помоћ-
ног радника; обавља и друге послове по налогу директора.

УСЛОВИ: профил кандидата: 1. толеранција на стрес и висо-
ка сналажљивост под притиском; 2. комуникативна и одго-
ворна особа; 3. самомотивисаност; 4. дисциплинованост. 
Кандидати могу проследити радне биографије на e-mail 
адресу: zajecarparking@gmail.com или позвати на контакт 
телефон 019/3100-054.

“AM LOGISTIC-2209” DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 149

Овлашћени рачуновођа или рачуновођа

УСЛОВИ: IV-VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, лиценца за овлашћеног рачуновођу. Пријаве слати 
на e-mail: amlogostic2209@gmail.com до 28.02.2023. године.

“ARROW M018”
18000 Ниш, Војводе Танкосића 9/52

Хигијеничар
2 извршиоца

Опис послова: одржавање хигијене у стамбеним зградама 
и пословним просторима. 

Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
office@arrowm018.rs или се јављају на контакт телефоне: 
063/419-897, 064/6427-660.

БАЛКАНИА Л.Т.Д. ДОО
15220 Коцељева, Јована Цвијића 29А

тел. 064/8276-609
e-mail: biljanasavkovic@set.rs

БАЛКАНИА Л.Т.Д. Друштво за производњу и промет пиро-
техничких средстава ДОО Коцељева прима у радни однос

Административног радника
на одређено време (правник или економиста), 

са могућношћу заснивања радног односа на 
неодређено време

Од додатних знања и вештина потребно је да кандидат 
добро познаје рад на рачунару (Word, Excel, Интернет) и да 
поседује знање енглеског језика (средњи или виши ново). 
ЦВ можете послати на e-mail адресу: biljanasavkovic@
set.rs Све информације можете добити на број телефона 
064/8276-609.

“ЗЛАТИБОРСКИ КОНАЦИ” ДОО
Златибор, Беле Воде бб.

тел. 063/575-800

Рецепционер
за рад на Златибору

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV ССС. Контакт особа: Данијела Анџић, тел. 
063/575-800. Мејл адреса: recepcija@zlatiborskikonaci.com. 
Оглас је отворен до 01.04.2023. године

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕПОХА
31210 Пожега, Бакионица бб.

тел. 031/713-100

Помоћни радник у књиговезници
Опис посла: једноставни послови у књиговезници преду-
зећа на сакупљању, раздвајању папира, послодавац обез-
беђује обуку за рад.

УСЛОВИ: Најмање основно образовање (основна школа).

Радник у штампарији
Опис посла: Посао се односи на рад са дигиталним и 
офсетним УВ и тампон машинама за штампу. Послодавац 
обезбеђује обуку за рад.

УСЛОВИ: II-IV ССС.

ОСТАЛО: Пријаве за запослење се могу поднети теле-
фоном 031/713-100 и 062/250-196 од 8 до 15 часова или 
мејлом на мејл адресу epohaprodaja@gmail.com Са свим 
пријављеним кандидатима пре доношења одлуке о прије-
му биће обављен разговор. Рок за подношење пријава је 10 
дана од дана објављивања.

СЗТР “М-ГРАДЊА”
14000 Ваљево

насеље Ослободиоци Ваљева 23
тел. 014/230-466

Возач кипер камиона
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају следеће 
услове: имају положен возачки испит “Ц” категорије и нај-
мање шест месеци радног искуства. Пријаве се достављају 
на следећу адресу: СЗТР “М-ГРАДЊА”, Узун Миркова 4, 
14000 Ваљево. Све ближе информације могу се добити на 
телефон 014/230-499.

ЗУР “ТИСКА КУЋА”
Нови Бечеј

Менаџер угоститељског
 објекта - ресторана

Опис посла: Координација радника, контрола стања и паза-
ра, евиденција о трошковима, састављање извештаја, уна-
пређење пословања, комуникација са гостима.

УСЛОВИ: кандидати са средњом, вишом школом или 
факултетом из области туризма и хотелијерства, еконо-
мије, менаџмента или било ко други са таквим искуством 
или знањем у теорији да то може да савлада. Достављање 
радних биографија на мејл: sucurovic.kristina@gmail.com 
Контакт телефон: 062/252-808.

            Медицина

ПОЛИКЛИНИКА
“SOLAR MEDICAL CENTER”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 20 љ
тел. 011/6303-333, 065/2967-537

Доктор медицине хирург
на одређено време до 12 месеци

Пластични хирург
на одређено време до 12 месеци

Максилофацијални хирург
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, радно искуство 12 месеци, знање енглеског језика 
(средњи ниво). Пријаве слати на e-mail: info@solarmedical.rs 
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

“BEOPANAX” DOO
11070 Нови Београд, Алексиначких рудара 39г

тел. 063/345-010

Магистар фармације
у апотеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном занимању.

Фармацеутски техничар
у апотеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.

ОСТАЛО: пожељно радно искуство, познавање рада на 
рачунару, познавање енглеског јазика, положен стручни 
испит. Пријаве слати на e-mail: suncica.bazik@beopanax.com.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-100

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

на одређено време, због повећаног обима 
посла, најдуже до 24 месеца, за рад у 

Одељењу економско-финансијских послова, 
Одсек за рачуноводство са финансијском 

оперативом

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
средње образовање економске струке. Додатна знања / 
испити / радно искуство: минимално три године радног 
искуства у струци; познавање рада на рачунару. Заин-
тересовани кандидати подносе: пријаву на оглас; кратку 
биографију; извод из матичне књиге рођених / венча-
них; уверење о држављанству; диплому или уверења о 
завршеној средњој економској школи; доказ да кандидат 
има најмање три година радног искуства у струци (уве-
рења, потврде, уговори и сл.). Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Опис послова дат је Правилни-
ку о систематизацији радних места код Опште болнице 
Параћин у складу са Уредбом о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у јавном сек-
тору. Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт 
телефоном, као и документа којима се доказује испуње-
ност услова конкурса, донети лично у писарницу Опште 
болнице Параћин или послати на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс за радно место рефе-
рент за финансијско рачуноводствене послове”. Докази о 
испуњености услова за заснивање радног односа подно-
се се у неовереним копијама. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања на сајту Министарства 
здравља Републике Србије и у публикацији „Послови”, 
Националне службе за запошљавање. Кандидати могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаго-
времене, недозвољене, непотписане пријаве, као и прија-
ве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, 
неће бити разматране. По завршетку конкурса предата 
документа се неће враћати кандидатима. За све информа-
ције можете се обратити на телефон 062/562-654.

Трговина и услуге / Медицина

Национална служба
за запошљавање www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб.

Лекар опште медицине
на одређено време до повратка радника са 

специјализације

Опис послова: Самостално пружа медицинску помоћ из 
домена опште медицине лицима која се јаве на преглед. 
Даје мишљење у вези здравственог стања пацијена-
та. Учествује у предузимању мера превентивне делат-
ности. Одговара за благовремен пријем и преглед пације-
ната. Ради на збрињавању хитних стања. Спроводи 
кућно лечење и упућује пацијенте на стационарно лечење. 
Обавља саветодавни рад. Ради на здравственом васпитању 
и подизању здравствене културе пацијената. Стара се за 
уредно вођење медицинске документације. Води рачуна 
о потрошњи одн. прописаној терапији. Обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом завр-
шен медицински факултет (VII степен стручне спреме) 
и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се пријављујете треба доста-
вити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету. оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, извод из МК рођених (не старије од шест 
месеци) или оверена фотокопија. Кандидати који су радили 
у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лицен-
це. Уз пријаву треба доставити: кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинскомм факултету, извод из МК рођених 
(не старије од шест месеци) или оверена фотокопија. Кан-
дидат који су радили у струци дужни су да доставе и ове-
рену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији НСЗ “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће дужни да доставе 
лекарско уверење, уверење о држављанству и уверење 
надлежног суда да се против њих не води кривични посту-
пак. Пријаву са документацијом доставити на адресу: Дом 
здравља Жабари, Улица кнеза Милоша бб., 12374 Жабари.

ДОМ ЗДРАВЉА ГОЛУБАЦ
12223 Голубац, Трг палих бораца бб.

тел./факс: 012/678-131, 678-113
e-mail: domzdravljagolubac@gmail.com 

www.domzdravljagolubac.rs

Доктор медицине специјалиста изабрани 
лекар за децу - специјалиста педијатрије

рад у Педијатријској служби, на одређено 
време до 24 месеца

УСЛОВИ: ВСС – VII/1 степен, завршен медицински факул-
тет, положен стручни испит, положен специјалистички 
испит и поседовање лиценце надлежне коморе за рад у 
струци. Приликом пријаве кандидати су дужни да подне-
су: оверену фотокопију дипломе, извод из матичне књиге 
рођених или оверену фотокопију извода, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, овререну 
фотокопију лиценце, уверење или диплому о положеном 
специјалистичком испиту и кратку биографију. 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, 
просечна оцена у току школовања, додатно образовање 
или оспособљености, дужина трајања школовања...). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
часопису „Послови”. Пријаве искључиво слати поштом или 
предати. Пријаве послате мејлом неће бити прихваћене. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном 
или неодговарајућом документацијом неће бити разма-
тране. По завршеном конкурсу предата документа неће 
бити враћена кандидатима. Пријаве слати на адресу: Дом 
здравља Голубац, Трг палих бораца бб., 12223 Голубац.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА 
ПОЖАРЕВАЦ

12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

Магистар фармације
за рад у Огранку апотекарске установе 

„Костолац” у Костолцу (Николе Тесле бб.), 
на одређено време, због замене привремено 
одсутног запосленог, до његовог повратка

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом кан-
дидат мора да испуњава и следеће услове: високо обра-
зовање стечено на: интегрисаним академским студијама, 

по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит за самостално обављање послова дипломи-
раног фармацеута. Документација коју кандидат треба да 
приложи уз пријаву је: пријава на конкурс која обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат конкури-
ше и податке о кандидату (име и презиме, адресу преби-
валишта односно боравишта, контакт телефон кандидата, 
адреса електронске поште ако је кандидат поседује); крат-
ку биографију; фотокопију дипломе или уверења о завр-
шеној школи (оверену фотокопију); потврду о положеном 
стручном испиту (оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање “Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација. Одлука о избору 
ће бити објављена на огласној табли као и на сајту Апоте-
карске установе Пожаревац (www.apotekapozarevac.co.rs). 
Изабрани кандидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем. 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. 
Особа за контакт Иван Лазаревић тел. 012/523-127. Пријаву 
са потребном документацијом доставити на адресу: Моше 
Пијаде 4, 12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-150
e-mail: dzvladcentar@open.telekom.rs

Доктор медицине
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред општих 
услова предвиђених законом, су: завршен медицински 
факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине; положен стручни испит; лиценца; возачка 
дозвола Б категорије. Рад у сменама, рад у теренским амбу-
ланатама и рад ноћу.

Администратор базе података
на одређено време, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред општих 
услова предвиђених законом, су: високо образовање: на 
основним академским студијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, 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. годи-
не; возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Кандидати пријаву са фотокопијом личне карте, 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и 
оверене фотокопије докумената којима доказују да испуња-
вају услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна 
спрема, потврда о положеном стручном испиту, лиценца, 
фотокопија возачке дозволе, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, извод из матичне књиге рођених (издат на 
новом обрасцу сходно Закону о матичним књигама, објавље-
ном у „Службеном гласнику РС”, број 20/09) ) достављају у 
затвореној коверти поштом на адресу: Дом здравља „Вла-
димирци”, 15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у 
просторијама Кадровске службе Дома здравља Владимирци, 
са назнаком ”Пријава за конкурс за ____ (назначисти рад-
но место на које се конкурише)”. Одлука о избору канди-
дата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава. Кандидати који не буду изабрани неће 
бити посебно обавештавани о резултатима огласа. Пријаве 
морају да буду примљене у Дому здравља најкасније осмог 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање као последњег дана 
рока за подношење пријава до 12 часова, без обзира на 
начин доставе. Пријаве које буду примљене у Дому Здравља 
после истека дана и сата наведеног у овом огласу сматраће 
се наблаговременим и неотворене ће се вратити пошиљао-
цу, са назнаком датума и сата када су примљене у установи. 
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документа-
цијом ће бити одбијене као неисправне.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА

Доктор медицине специјалиста - 
изабрани лекар за децу (специјалиста 

педијатрије)
на одређено време, до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: стручна 
спрема / образовање: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; медицински факултет, VII/2 степен образовања и 
завршена специјализација из области педијатрије. Додатна 
знања / испит / радно искуство: стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит. Уз пријаву својеручно потписану са 
кратком биографијом, адресом, e-mail адресом и контакт 
телефоном, кандидати у затвореној белој коверти подно-
се: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
специјализацији; оверену фотокопију уверења (потврде) о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију лиценце 
за специјалисту педијатрије издате од надлежне коморе; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); личну карту (очита-
ну); оверену фотокопију уверења о држављанству. 

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних инфор-
мација које могу бити важне за доношење одлуке о избору 
кандидата, односно подлежу провери знања, о чему одлуку 
доноси в.д. директора. Одлука о избору кандидата који ће 
бити примљен у радни однос биће донета у року од нај-
више 30 дана од дана завршетка огласа. Пре заснивања 
радног односа кандидат који буде изабран је дужан да дос-
тави: уверење да се против кандидата не води истрага или 
кривични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 
месеци; уверење о (не) кажњавању (уверење издаје поли-
цијска управа) не старије од 6 месеци; лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за који се 
заснива радни однос у оригиналу, не старије од 6 месеци. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврху избора у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет 
страницама Националне службе за запошљавање. Пријаве 
са могу послати поштом на адресу: Дом здравља Грача-
ница, Грачаница – пријава на оглас, Томислава Секулића 
бб., 38205, АП К и М, или доставити лично у Дому здравља 
Грачаница, Служби за правне послове, кадровске и адми-
нистративне са назнаком за које радно место се подноси 
пријава на оглас. На коверти обавезно навести име и пре-
зиме, односно контакт телефон. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене 
податке, неће се разматрати. Пријаве достављене елек-
тронском поштом биће одбачене и неће се узети у разма-
трање. Опис послова за наведено радно место утврђен је 
Правилником о организацији и систематизацији радних 
места Дома здравља Грачаница.

ЗАСТАВА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ РАДНИКА ДОО

34000 Крагујевац
Др Михајло Мика Марковић 1

тел. 034/323-499

Виши физиотерапеут
на одређено време од шест месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Услови за обављање послова: високо образо-
вање на основним студијама првог степена (струковне / 
академске) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10.09.2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање две године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; положен 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању вишег, односно струковног физиотера-
пеута. Као доказ о испуњености услова кандидат је дужан 
да уз пријаву достави: пријаву на конкурс; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце издате од 
стране надлежног органа; фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
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ству РС; оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме). Приликом заснивања радног односа 
кандидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за радно место на које се при-
ма. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа код Националне службе за запошљавање. По завр-
шеном конкурсу предата документа неће бити враћена 
кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се подносе лично или путем поште 
на горе наведену адресу, са назнаком „За оглас за пријем 
у радни однос“.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЈНИК
16205 Бојник, Стојана Љубића бб.

тел. 016/210-484

Доктор медицине
на одређено време до 31.03.2023. године

2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, VII степен стручне спреме; 
положен стручни испит; поседовање лиценце; познавање 
рада на рачунару.

Медицинска сестра опште струке
на одређено време до 31.03.2023. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен стручни испит; 
поседовање лиценце; познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: потребна документација: пријава на оглас са 
кратком биографијом, оверена фотокопија дипломе, ове-
рена фотокопија уверења о положеном стручном испиту, 
лиценцу и лекарско уверење приложиће кандидаткоји буде 
изабран на конкурсу у што краћем року. Рок за пријаву кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови“. Пријаве са пратећом документацијом могу седо-
нети лично или слати на адресу Дома здравља. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Стоматолошка сестра – техничар у 
амбуланти

на одређено време до једног месеца, 
због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године 
– смер стоматолошка сестра - техничар; положен стручни 
испит; лиценца надлежне коморе здравствених радника и 
најмање шест месеци радног искуства након положеног 
стручног испита. Приликом пријаве на конкурс кандидати 
су дужни да доставе следећа документа: кратку биогра-
фију са адресом и контакт подацима; фотокопију личне 
карте; фотокопију лиценце надлежне коморе здравстве-
них радника; фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту за здравствене раднике; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата (угово-
ри о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и 
сл.). Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему (стечено 
додатно образовање или оспособљеност; дужина трајања 
школовања и сл.). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује кадров-
ска служба Клинике за стоматологију Војводине. Прили-
ком заснивања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе: лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се прима; уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (оригинал или 
оверена фотокопија уверења суда, не старије од 6 месе-
ци) и уверење да кандидат није осуђиван (оригинал или 
оверена фотокопија уверења из полицијске управе, не 
старије од 6 месеци). Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведене документе у остављеном року са њим се 
неће закључити уговор о раду. Рок за пријаву кандидата 
је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у 
затвореној коверти на адресу: Клиника за стоматологију 

Војводине, Хајдук Вељкова 12, 21000 Нови Сад, са наз-
наком „Пријава на конкурс за пријем у радни однос на 
одређено време”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Моравска 2

тел. 012/327-983, 012/327-984
факс: 012/327-985

e-mail: office@opstabolnicapetrovac.rs
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Оглас објављен 25.01.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“ број 1024, поништава се за радно место портир / чувар, 
на одређено време због повећаног обима посла. У осталом 
оглас остаје непромењен.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
„Др АЛЕКСА САВИЋ“
18400 Прокупље, Болничка 2

Оглас објављен 18.01.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“ поништава се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
18400 Прокупље, Пасјачка 2

Доктор медицине
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

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. Заинтересовани 
кандидати подносе следећу документацију: пријаву са 
кратком биографију, адресом и контакт телефоном; овере-
ну фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицин-
ском факултету; оверену фотокопију уверења (потврде) о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију решења 
о упису у комору или лиценцу издату од надлежне комо-
ре; оверену фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме).

Медицинска сестра – техничар
пробни рад од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: Средње образовање, здравствене струке, смер 
општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски; стручни 
испит; лиценца.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе следећу доку-
ментацију: пријаву са кратком биографију, адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе (уверења) о завр-
шеној средњој медицинској школи, смер општи, педијатријски 
и гинеколошко-акушерски; оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
решења о упису у комору или лиценцу издату од надлежне 
коморе; оверену фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме).

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге, пробни рад од 3 месеца 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Основно образовање.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе следећу 
документацију: пријаву са кратком биографију, адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о завршеној основној школи; оверену фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве се достављају искључиво поштом 
у затвореним ковертама са назнаком пријава на конкурс, 
на горе наведену адресу. Неблаговремена пријава се неће 
разматрати и неотворена ће се вратити пошиљаоцу, са 
назнаком датума када је примљена. Пријава са непотпуним 
подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијена.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Лабораторијски техничар у дијагностици
за потребе Одељења за патолошко анатомску, 

патолошко хистолошку и цистолошку 
дијагностику на одређено време до шест 

месеци

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). 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 (писарни-
ца), Синђелићева 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 
ургентним службама и реанимацији

за потребе Службе за пријем и збрињавање 
ургентних стања са дневном болницом за 

опсервације, на одређено време до повратка 
привремено одсутног запосленог са боловања

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; 
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 (писарни-
ца), Синђелићева 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 на 
осталим болничким одељењима

за потребе Службе за продужено лечење 
и негу на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до њеног 
повратка са трудничког, породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

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; 
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 (писарни-
ца), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицина

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или 
општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци 
радног искуства на пословима медицинске сестре - техни-
чара. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Рок за пријаву кандидата је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у 
затвореној коверти на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре/технича-
ра на одређено време по основу замене до повратка рад-
ника са боловања – 1 (један) извршилац”. 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 
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.

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

тел. 011/2667-755

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, на 
одређено време до 6 месеци по основу 

повећаног обима посла, пробни рад од 3 
месеца

2 извршиоца

Опис посла: спроводи здравствено васпитни рад, обавља 
општу и специјалну негу у рехабилитацији; обавља посло-
ве везане за личну хигијену и исхрану пацијената; спрово-
ди прописану терапију и води медицинску документацију и 
евиденцију; стара се о благовременом присуству пацијена-
та на терапији по утврђеном распореду; учествује у пратњи 
пацијента при транспорту у другу медицинску установу или 
у другим организованим одласцима пацијената; обавља и 
друге послове у оквиру своје струке у сменском раду и по 
налогу главне сестре службе или болнице, као и начелника 
службе или дежурног лекара.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завршена средња 
медицинска школа општег или педијатријског смера; поло-
жен стручни испит; лиценца за рад; радно искуство 6 месе-
ци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на 
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе фото-
копије: 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.

Помоћни радник на нези болесника - 
радник на транспорту пацијената

на осталим болничким одељењима, пробни 
рад од 3 месеца

Опис посла: обавља све физичке послове око збрињавања 
пацијената и ради у одговарајућој смени, према распоре-
ду, преноси пацијенте ван болнице, а по потреби и унутар 
болнице, води до тоалета, помаже у храњењу старијих 
пацијената, по потреби ради и друге послове по налогу 
главне сестре службе Дневне 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 (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове на које се прима, потврда 
да се против лица не води судски поступак као и потврду 

о неосуђиваности. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се на адресу: Специјална болница 
за церебралну парализу и развојну неурологију, Београд, 
Сокобањска 17а-Правна служба. Рок за пријављивање на 
оглас је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање “Послови”.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000, факс: 011/3054-044

e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Дипломирани фармацеут – медицински 
биохемичар

Опис посла: изводи биохемијске и хематолошке анали-
зе, у складу са номенклатуром лабораторијских услуга, о 
чему води прописану медицинску документацију; обавља 
контролу поступка пријема пацијената и/или биолошког 
материјала узетог / донетог за рад у односу на врсту испи-
тивања; учествује у процесу испитивања и одговоран је за 
тачност испитивања и све резултате лабораторијских испи-
тивања; валидује лабораторијски извештај о испитивању 
процењујући међусобну усклађеност добијених подата-
ка, извештај верификују својим потписом; обавља надзор 
и контролу над реагансима и одговара за подешавање и 
правилно руковање опремом која се користи у поступку 
испитивања; организовање и праћење валидације метода 
испитивања параметара према захтевима стандарда СРПС 
ИСО/ИЕЦ 17025; непосредна одговорност за интерну кон-
тролу и верификацију перформанси опреме у складу са 
захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; врши припре-
му реагенаса и других раствора потребних за рад; спрово-
ди унутрашњу проверу квалитета рада у лабораторијској 
дијагностици; врши контролу и калибрацију лаборато-
ријских апарата; израђује стандардне криве и стандардне 
растворе; даје стручна упутства лаборантима и врши кон-
тролу њиховог рада.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образо-
вање: на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017 
године; на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године до 7. октобра 2017 године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Додатна знања / испити / радно искуство: струч-
ни испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању. Уз пријаву се подноси биографија, 
фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, 
и докази о испуњености тражених услова конкурса у нео-
вереним фотокопијама (диплома, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству. Прија-
ве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода 
за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 
16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери 
знања. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Податке прикупља и податке обрађује Правна служба 
Завода за биоциде и медицинску екологију. Кандидат који 
буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеним пословима.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге за рад при техничким пословима 
Ковид болнице Крушевац Опште болнице 
Крушевац, на одређено време од 3 месеца 

због повећаног обима посла 
4 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. Заинтересовани кандидати под-
носе: молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ној основној школи, фотокопију личне карте или очитане 
податке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме), Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-

ци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани канди-
дати пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Рок за подношење 
пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошљавање. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Оглас објављен и на wеб сајту Опште болнице Крушевац 
и Министарства здравља Републике Србије.Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком “За оглас” са 
називом и редним бројем радног места за које се конку-
рише, искључиво поштом на адресу: Општа болница Кру-
шевац, Косовска 16, 37000 Крушевац. Опис послова: Пре-
ма Правилнику о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Возач хитне помоћи и санитетског 
превоза

на одређено време од 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Служби хитне 

медицинске помоћи и санитетског превоза
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
стручна спрема / образовање: средње образовање; возач-
ка дозвола Б категорије. 

2. Технички секретар
на одређено време од 3 месеца, због 

повећаног обима посла, у оквиру Службе за 
правне и економске-финансијске послове

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и посебне услове: средње обра-
зовање, IV степен стручне спреме; знање рада на рачунару. 
Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Дому здравља Крушевац.

ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву на оглас у којој 
наводе за које радно место се пријављују; кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; фотокопија возачке 
дозволе (радно место под бр. 1); фотокопију личне карте; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, а 
ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему, одлучује директор. О коначном избо-
ру кандидата одлучује директор. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведени документ у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом доставити на горе наведену адресу. Опис послова: 
Утврђен Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Одељењу за кожне болести 

Службе за инфективне и кожне болести, на 
одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене на боловању до истека 
породиљског одсуства, одсуства са рада 

ради неге детета или одсуства са рада ради 
посебне неге детета или њеног престанка 

радног односа

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

2. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима за рад 

на Одељењу опште неурологије у Служби за 
неурологију, на одређено време на 6 месеци 

због повећаног обима посла
4 извршиоца

Медицина
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УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег смера IV сте-
пен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. 

3. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима за рад 

на I Првом одељењу - хируршка инфекција 
и колоректална хирургија у Служби за 

хирургију, на одређено време на 6 месеци 
због повећаног обима посла

2 извршиоца

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

4. Лабораторијски техничар
у дијагностици за рад у Одељењу биохемије 

и имунохемије у Служби лабораторијске 
дијагностике при Заједничким медицинским 
пословима, на одређено време на 6 месеци 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Средња медицинска школа смер за лабораторијс-
ког техничара, IV степен; стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном звању.

5. Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима у Одсеку 

за стандардну негу у Служби за Урологију, на 
одређено време на 6 месеци због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег смера IV сте-
пен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме); 
оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабра-
ни кандидати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком “За 
оглас” са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише искључиво поштом а на горе наведену адресу. 
Опис послова: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине, специјалиста 
неурологије

на одређено време због повећаног обима 
пословања

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: VII 2 степен школске спреме; положен специја-
листички испит из области неурологије; важећа лиценца. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету; уверење о положеном специја-
листичком испиту; уверење о положеном државном испиту; 
важећу лиценцу; биографију са адресом и контакт телефон.

Медицинска сестара – техничар
на одређено време због повећаног обима 

пословања
УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: IV степен стручне спреме, медицинска сестра 
положен стручни испит. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
са биографијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи; оверен 
препис или фотокопију уверења о положеном државном 
испиту; потврду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству у струци након положеног стручног испита на 
пословима пружања здравствене заштите (фотокопија рад-
не књижице или потврда послодавца); биографију са адре-
сом и контакт телефон; важећу лиценцу.

Ликвидатор
на одређено време због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: IV степен стручне спреме / VI степен стручне 
спреме. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-
фијом доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеној средњој/вишој школи; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања на 
запослење; доказ о радном искуству најмање 1 година рад-
ног искуства на тим пословима (фотокопија радне књижице 
или потврда послодавца); биографију са адресом и контакт 
телефон. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом на 
адресу: Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос”. Пријаве са непотпуном документа-
цијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не. Контакт телефон: 018/804-215, 018/804-211.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

за рад у Одељењу за ИТ послове

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће услове: средње обра-
зовање; поседовање додатних сертификата из ИТ области. 
претходно искуство везано за ит послове у области здрав-
ства; поседовање возачке дозволе – Б категорије.  Доку-
ментација коју кандидат треба да приложи: пријава на 
конкурс која обавезно садржи податке о радном месту на 
које кандидат конкурише и податке о кандидату (име и 
презиме, адресу пребивалишта односно боравишта, кон-
такт телефон кандидата, адреса електронске поште ако је 
кандидат поседује); кратку биографију; фотокопију дипло-
ме тражене школе (оверену фотокопију); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат проме-
нио презиме). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање “Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли Апотекарске установе 
Пожаревац у просторијама рачуноводства у улици Моше 
Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту Апотекарске установе 
Пожаревац: www.apotekapozarevac.co.rs Изабрани канди-
дат ће бити лично обавештен телефонским путем. Прија-
вом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Особа за кон-
такт Иван Лазаревић тел. 012/523-127. Пријаву са потреб-
ном документацијом доставити на горе наведену адресу.

          Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
“КОЦЕЉЕВА”
15220 Коцељева
тел. 015/556-277

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора мора да испуњава сле-
деће опште и посебне услове предвиђене законом: да је 
држављанин Републике Србије, да је стекао високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије, специјалис-
тичке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и одговарајући ака-
демски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них, економских, психолошких, педагошких, андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив дипломи-
рани социјални радник, да има најмање 5 година радног 
искуства у струци, да поседује организаторске, комуника-
ционе и менаџерске вештине, као и вештине презента-
ције, познавање страног језика, знање рада на рачунару, 
да није осуђиван и да се против њега не води кривични 
поступак за кривична дела која га чине неподобним за рад 
у државним органима. Кандидат за директора уз прописану 
документацију којом доказује да испуњава услове подно-
си и програм рада за мандатни период за који се именује. 
Пријаве са биографијом кандидата и конкурсном докумен-
тацијом, одговарајућим исправама о испуњености услова: 
уверење о држављанству (оригинални документ, не ста-
рији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (ориги-
нални документ), уверење суда да лице није под истрагом 
и да се против њега не води поступак (оригинални доку-
мент), уверење да лице није осуђивано за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (ориги-
нални документ), оверена фотокопија дипломе и потврда о 
радном искуству у струци (оригинални документ), подносе 
се на адресу: Центар за социјални рад „Коцељева”, Мило-
вана Глишића бр. 6, 15220 Коцељева, са назнаком „Конкурс 
за директора - не отварати”. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Изборни 
поступак спроводи Управни одбор Центра за социјални рад 
„Коцељева” и у том поступку разматра приспеле пријаве, 
сачињава листу кандидата који су испунили прописане 
услове и доставља је заједно са мишљењем надлежном 
органу јединице локалне самоуправе. Директора Центра 
за социјални рад именује Скупштина општине Коцељева, 
на основу конкурса, по прибављеном мишљењу Управног 
одбора Центра за социјални рад „Коцељева” и сагласности 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ШТРПЦЕ, ПРИЗРЕН И ГОРА

Штрпце
тел. 0290/71-076

Водитељ случаја
УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду, треба да 
испуњава и следеће посебне услове: да је држављанин 
Републике Србије; да је стекао високо образовање на сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, дипломирани 
социјални радник, психолог, педагог, специјални педагог 
и андрагог, да има најмање једну годину радног искуства 
у струци у складу са прописима којима се уређује област 
социјалне заштите, да није осуђиван и да се против њега 
не води кривични поступак за кривична дела која га чине 
неподобним за рад у државним органима. Кандидат, уз 
пријаву мора да поднесе следеће документе у ориги-
налу или у овереној копији не старијој од шест месеци: 
пријаву, својеручно потписану, са биографијом и наво-
дима о досадашњем радном искуству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ о одгова-
рајућој стручној спреми, оригинал или оверена фотокопија 
дипломе, потврда о радном искуству у струци, уверење да 
није осуђиван, уверење да није под истрагом и уверење о 
општој здравственој способности. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 15 дана и почиње тећи наредног дана од 
дана оглашавања јавног конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

Медицина / Здравство и социјална заштита

Посао се не чека, посао се тражи
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Пријаве са потребном документацијом, доставити на адре-
су: Центар за социјални рад Штрпце, Призрен и Гора, ул. 
Цара Лазара бб, 38236 Штрпце, са назнаком ,,Пријава на 
конкурс“. Конкурса се објављује у публикацији Националне 
службе запошљавања „Послови“ и на огласној табли Цен-
тра за социјални рад Штрпце, Призрен и Гора. Све додатне 
информације могу се добити на телефон 0290/71-076.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ШТРПЦЕ, ПРИЗРЕН И ГОРА

Штрпце

Оглас објављен 18.01.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“ (броје 1023), поништава се у целости.

      Ветерина

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Краља Александра 5

Ловочувар
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
је држављанин Републике Србије старији од 18 година; да 
има најмање III степен шумарске или ветеринарске струке; 
поседовање лиценце за обављање послова ловочуварске 
службе; поседовање дозволе за држање и ношење ловач-
ког оружја; положен возачки испит Б категорије; позна-
вање рада на рачунару - Microsoft Word програм; да је без 
кривичних пријава пред основним судом .Документација 
коју је кандидат дужан да приложи уз пријаву на оглас: 
очитана лична карта; доказ о поседовању тражене стручне 
спреме - оригинал или оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању и лиценце за обављање послова лово-
чуварске службе: фотокопија возачке дозволе са очитаним 
подацима; очитан оружни лист; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење од надлежних 
судова да се против кандидата не води истрага и да није 
подигнута оптужница. Лекарско уверење о способности за 
рад кандидат подноси пре закључивања уговора о раду. 
Конкурс објавити у листу „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Лица за контакт: Златомир Николић и Јеле-
на Стевић 030/463-766 .Рок за пријаву кандидата је 15 дана 
од дана објављивања. Ловочувар ће обављати послове и 
радне задатке предвиђене Законом и дивљачи и ловству 
Републике Србије, Правилником о раду ловочуварске служ-
бе и другим актима удружења.

ПР “ГЛАМВЕТ”
НЕНАД ГЛАМОЧЛИЈА
Београд, Мишка Крањца 10

тел. 064/2580-400, 064/1661-665

Дипломирани ветеринар
пробни рад од месец дана

                   

                     Индустрија и грађевинарство

MSP GROUP DOO
18000 Ниш, Косовке девојке 12

Тесар
на одређено време, рад у Нишу и Сокобањи

2 извршиоца

Опис посла: тесарски радови, израда кровне конструкције.

Заинтересовани кандидати се јављају на контакт телефон: 
061/3221-233.

GAZPROM ENERGOHOLDING SERBIA
ТЕ-ТО ПАНЧЕВО 
ДОО ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Спољностарчевачка 199
тел. 066/8644-487

e-mail: sasa.pavlovic@geh-serbia.rs

Специјалиста за одржавање 
грађевинских објеката и надзор

пробни рад

УСЛОВИ: Образовање: III или IV степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Б категорије. Трајање конкурса до 
03.02.2023. године. Слање пријава за посао мејлом (hr@
geh-serbia.rs), јављање кандидата на телефон 066/8644-
487, лице за контакт: Саша Павловић. Достављање радних 
биографија на увид. 

      Култура и информисање

ДОМ КУЛТУРЕ
“СТУДЕНТСКИ ГРАД”

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 179

тел. 011/2671-525

Координатор културно-образовних 
активности - координатор програма

УСЛОВИ: Завршене студије другог степена 240 ЕСПБ (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или завршене оановне студије 
у трајању од најмање 4 године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године, знање 
енглеског језика, знање рада на рачунару.

Чистачица

УСЛОВИ: Стечено основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад и да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 
месеци и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Приликом пријављивања 
кандидати су у обавези да доставе попуњени и потписа-
ни образац пријаве, радну биографију, оверену копију 
дипломе о стеченом високом, односно основном образо-
вању, лекарско уверење о радној способности не старије 
од 6 месеци, уверење о некажњавању издато од стране 
Министарства унутрашњих послова не старије од 6 месе-
ци (кандидат у обрасцу пријаве може дати сагласност да 
Дом културе службеним путем прибави уверење). Пријавни 
формулар са траженом документацијом доставити лично 
или путем поште на наведену адресу у затвореној коверти 
са назнаком “Пријава на конкурс за пријем у радни однос”. 
Кандидати који доставе благовремене и потпуне пријаве 
биће позвани на разговор ради провере стручних знања и 
вештина. Кандидати су у обавези да попуне образац прија-
ве на конкурс. Образац пријаве може се скинути са интер-
нет странице Дома културе “Студентски град” https: //www.
dksg.rs/ или се може преузети лично у просторијама Дома 
културе сваког радног дана од 10.00 до 15.30 на наведеној 
адреси. Кандидати који не доставе уредно попуњени обра-
зац пријаве губе статус кандидата, односно њихове пријаве 
биће оцењене као непотпуне.

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

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

сектор А, Директор и општи послови

Опис посла: припрема податке и пружа подршку у изради 
финансијских планова; израђује процедуре за финансијско 
управљање и контролу (ФУК); прати стање, спроводи стру-
чне анализе, испитује информације и анализира акте и 
припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим 
питања из области делокруга рада; прикупља и обрађује 
податке за израду извештаја, финансијских прегледа и ана-
лиза; припрема податке за израду општих и појединачних 
аката; припрема и врши обраду документације за плаћање 
по различитим основама; врши плаћање по основу доку-
ментације, прати преузимање обавеза за реализацију 
расхода; израђује планове и програме развоја и анализе из 
делокруга свог рада; припрема извештаје из области рада; 
прати усклађивање плана рада и финансијских планова; 
учествује у припреми и изради финансијских извештаја 
(периодичних и годишњих) и годишњег извештаја о посло-
вању (завршног рачуна); врши рачуноводствене послове 
из области рада; припрема и обрађује документацију за 
евидентирање насталих пословних промена; прати вођење 
и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава 
помоћне књиге са главном књигом; усклађује стања имо-
вине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним 
стањем; прати усаглашавање потраживања и обавезе; 
прати чување и архивирање финансијских извештаја, 
дневника и главне књиге.

УСЛОВИ: Високо образовање: на основним академским 
студијама економских наука, 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 економ-
ских наука у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Општи услови: да је кандидат пунолетан државља-
нин Републике Србије, да није правоснажно осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да се 
против кандидата не води кривични поступак, познавање 
рада на рачунару. У изборном поступку проверавају се 
стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата од 
стране конкурсне комисије (интервју) и то: вештине, однос-
но компетенције кандидата вреднују се тако што се прове-
равају кроз симулацију типичног проблема који се јавља на 
радном месту, а који кандидат треба да реши, аналитичко 
резоновање, логичко размишљање, вештина комуникације 
и способност за рад са људима. Пријава на конкурс под-
носи се на обрасцу пријаве на конкурс и може се преузе-
ти на сајту: https://ksckostolac.rs/ у одељку документи, и у 
просторијама Центра за културу „Костолац”, или се може 
поднети у слободној форми, када је потребно да садржи 
податке о радном месту на које кандидат конкурише, датум 
објављивања конкурса и податке о кандидату (име и пре-
зиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кан-
дидат поседује). Пријава на конкурс мора бити својеручно 
потписана од стране кандидата. Рок за подношење пријаве 
је 10 дана од дана оглашавања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање, на 
веб-сајту Центра за културу „Костолац”, и огласној табли. 
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Јелена Шаманц, организатор програма, у прос-
торијама установе Центра за културу „Костолац”, или теле-
фоном: 012/402-178, или путем имејла: czkkostolac@gmail.
com. Пријава на јавни конкурс може се поднети путем 
поште или непосредно на горе наведену адресу, у затворе-
ној коверти са назнаком „За конкурс за попуњавање радног 
места дипломирани економиста за финансијско-рачуно-
водствене послове - не отварати”. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 
шест месеци; очитана лична карта или фотокопија личне 
карте; диплома или уверење којом се потврђује стручна 
спрема; уверење од Министарства унутрашњих послова – 
полицијске управе да кандидат није правоснажно осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, не 
старије од шест месеци. Напомена: документа о чињени-
цама о којима се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
полицијске управе о неосуђиваности. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 
и 95/2018 – аутентично тумачење) 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 о којима се води службена еви-
денција, 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 чиње-
ницама о којима се води службена евиденција када је то 
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неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не 
поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, 
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним 
(члан 103 став 3). Наведене доказе кандидат, може да дос-
тави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попу-
ни изјаву којом се опредељује за једну од могућности - да 
орган прибави податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву 
је могуће преузети на сајту: https://ksckostolac.rs/ у одељку 
документи и у просторијама Центра за културу „Костолац” 
из Костолца. Конкурсна комисија саставља списак кандида-
та који испуњавају услове за запослење на радном месту и 
међу њима спроводи изборни поступак. Место, дан и време 
провере стручне оспособљености, знања и вештина канди-
дата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за рад на оглашеном радном месту, обавиће се изборни 
поступак, провера назначених знања и вештина у просто-
ријама Центра за културу „Костолац”, након истека рока за 
подношење пријаве на конкурс, о чему ће кандидати бити 
обавештени телефонским путем на број телефона који су 
навели у пријави или писменим путем преко електронске 
поште наведене у пријави. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној у општини или суду или од стране јавног 
бележника биће одбачене решењем конкурсне комисије, 
против кога се може изјавити приговор в.д. директору Цен-
тра за културу „Костолац” у року од 5 дана од дана пријема 
решења. Конкурсна комисија доноси одлуку о избору кан-
дидата који ће највише одговарати захтевима радног места, 
након провера оспособљености, знања и вештина. Одлука 
о избору кандидата доставља се свим кандидатима који 
су учествовали у изборном поступку на адресу наведену у 
пријави на конкурс. Кандидат који је учествовао у изборном 
поступку има право да у року од осам дана од дана пријема 
одлуке о избору кандидата изјави приговор в.д. директору 
ако сматра да изабрани кандидат не испуњава услове за 
запослење на радном месту или да су се у изборном поступ-
ку десиле неправилности које би могле да утичу на закони-
тост исхода. Овај оглас објављује се на званичној интернет 
страници, огласној табли, и у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање. Сви изрази, пој-
мови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

сектор А, Директор и општи послови

Опис посла: спроводи поступак заснивања радног односа 
и уговорног ангажовања лица ван радног односа и посту-
пак остваривања права, обавеза и одговорности из радног 
односа; води управни поступак из делокруга рада; припре-
ма опште и појединачне акте из области правних, кадров-
ских и административних послова; припрема документа-
цију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре 
на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења 
надлежним судовима; води евиденцију и сачињава перио-
дичне извештаје о раду и стању у области правних, кадров-
ских и административних послова; припрема документа и 
елементе за израду програма и планова из области прав-
них, кадровских и административних послова; даје стручна 
подршку у процесу формирања планова рада; даје стручну 
подршку у области канцеларијског пословања.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским сту-
дијама правних наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама правних нау-
ка у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Општи услови: да је кандидат пунолетан држављанин 
Републике Србије, да није правоснажно осуђиван на без-
условну казну затвора од најмање шест месеци, да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, познавање рада 
на рачунару. У изборном поступку проверавају се струч-
на оспособљеност, знања и вештине кандидата од стра-
не Конкурсне комисије (интервју) и то: Вештине, односно 
компетенције кандидата вреднују се тако што се провера-
вају кроз симулацију типичног проблема који се јавља на 
радном месту, а који кандидат треба да реши, аналитичко 
резоновање, логичко размишљање, вештина комуникације 
и способност за рад са људима. Пријава на конкурс под-
носи се на обрасцу пријаве на конкурс и може се преузе-
ти на сајту: https://ksckostolac.rs/ у одељку документи, и у 
просторијама Центра за културу „Костолац”, или се може 
поднети у слободној форми, када је потребно да садржи 
податке о радном месту на које кандидат конкурише, датум 
објављивања конкурса и податке о кандидату (име и пре-

зиме, адреса пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште ако је кан-
дидат поседује). Пријава на конкурс мора бити својеручно 
потписана од стране кандидата. Рок за подношење пријаве 
је 10 дана од дана оглашавања конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање, на 
веб-сајту Центра за културу „Костолац”, и огласној табли. 
Лице које је задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Јелена Шаманц, организатор програма, у прос-
торијама установе Центра за културу „Костолац”, или теле-
фоном: 012/402-178, или путем имејла: czkkostolac@gmail.
com. Пријава на јавни конкурс може се поднети путем 
поште или непосредно на горе наведену адресу, у затво-
реној коверти са назнаком „За конкурс за попуњавање 
радног места дипломирани правник за правне, кадровске 
и административне послове - не отварати”. Докази који се 
прилажу уз пријаву на конкурс: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од шест месеци; очитана лична карта или фотоко-
пија личне карте; диплома или уверење којом се потврђује 
стручна спрема; уверење од Министарства унутрашњих 
послова –Полицијске управе да кандидат није правоснаж-
но осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци, не старије од шест месеци; Напомена: документа 
о чињеницама о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење полицијске управе о неосуђиваности. Зако-
ном о општем управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано 
је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дуж-
ности, у складу са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима се води служ-
бена 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 изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у 
року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање 
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неу-
редним (члан 103 став 3). Наведене доказе кандидат, може 
да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат 
попуни изјаву којом се опредељује за једну од могућности 
- да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену 
изјаву је могуће преузети на сајту: https://ksckostolac.rs/ 
у одељку документи и у просторијама Центра за културу 
„Костолац”. Конкурсна комисија саставља списак кандидата 
који испуњавају услове за запослење на радном месту и 
међу њима спроводи изборни поступак. Место, дан и време 
провере стручне оспособљености, знања и вештина канди-
дата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за рад на оглашеном радном месту, обавиће се изборни 
поступак, провера назначених знања и вештина у просто-
ријама Центра за културу „Костолац”, након истека рока за 
подношење пријаве на конкурс, о чему ће кандидати бити 
обавештени телефонским путем на број телефона који су 
навели у пријави или писменим путем преко електронске 
поште наведене у пријави. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној у општини или суду или од стране јавног 
бележника биће одбачене решењем конкурсне комисије, 
против кога се може изјавити приговор в.д. директору Цен-
тра за културу „Костолац” у року од 5 дана од дана пријема 
решења. Конкурсна комисија доноси одлуку о избору кан-
дидата који ће највише одговарати захтевима радног места, 
након провера оспособљености, знања и вештина. Одлука 
о избору кандидата доставља се свим кандидатима који 
су учествовали у изборном поступку на адресу наведену у 
пријави на конкурс. Кандидат који је учествовао у изборном 
поступку има право да у року од осам дана од дана пријема 
одлуке о избору кандидата изјави приговор в.д. директору 
ако сматра да изабрани кандидат не испуњава услове за 
запослење на радном месту или да су се у изборном поступ-
ку десиле неправилности које би могле да утичу на закони-
тост исхода. Овај оглас објављује се на званичној интернет 
страници, огласној табли, и у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање. Сви изрази, пој-
мови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

Организатор културних активности
сектор Б, Сектор за културу

Опис посла: организује, руководи, контролише и коорди-
нира рад приликом припреме и извођења пројеката / про-
грама у поливалентном центру за културу; израђује, пред-
лаже и усваја планове за извођење пројеката / програма 
у поливалентном центру за културу; припрема позивнице 
за заказане културне манифестације лицима са листе про-

токола и пословним партнерима и сарадницима; учест-
вује у изради месечног програма установе и у том домену 
сарађује са осталим сарадницима на програму из куће и за 
потребе штампарије; припрема и иразрађује и спроводи 
утврђене годишње програме рада; сарађује са медијима; 
припрема документацију за шпедицију приликом госто-
вања у иностранству (АТА карнет); израђује недељни план 
рада извођења; организује пробе; комуницира са шефови-
ма група и поставља им непосредне задатке.

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме економских наука на 
студијама првог степена економских наука/ економија 
и бизнис у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 7. октобра 2017. годи-
не; на студијама из области економије и бизниса у оби-
му од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
до 7. октобра 2017. године; на студијама у трајању до три 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Општи услови: да је кан-
дидат пунолетан држављанин Републике Србије, да није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци, да се против кандидата не води кри-
вични поступак, познавање рада на рачунару. У изборном 
поступку проверавају се стручна оспособљеност, знања и 
вештине кандидата од стране конкурсне комисије (интер-
вју) и то: вештине, односно компетенције кандидата вред-
нују се тако што се проверавају кроз симулацију типичног 
проблема који се јавља на радном месту, а који кандидат 
треба да реши, аналитичко резоновање, логичко размиш-
љање, вештина комуникације и способност за рад са људи-
ма. Пријава на конкурс подноси се на обрасцу пријаве на 
конкурс и може се преузети на сајту: https://ksckostolac.rs/ 
у одељку документи, и у просторијама Центра за културу 
„Костолац”, или се може поднети у слободној форми, када 
је потребно да садржи податке о радном месту на које кан-
дидат конкурише, датум објављивања конкурса и податке 
о кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује). Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана од стране кандидата. Рок 
за подношење пријаве је 10 дана од дана оглашавања кон-
курса у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање, на веб-сајту Центра за културу „Косто-
лац”, и огласној табли. Лице које је задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: Јелена Шаманц, органи-
затор програма, у просторијама установе Центра за кул-
туру „Костолац”, или телефоном: 012/402-178, или путем 
имејла: czkkostolac@gmail.com. Пријава на јавни конкурс 
може се поднети путем поште или непосредно на гопре 
наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурс за попуњавање радног места организатор кул-
турних активности - не отварати”. Докази који се прилажу 
уз пријаву на конкурс: извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 
шест месеци; очитана лична карта или фотокопија личне 
карте; диплома или уверење којом се потврђује стручна 
спрема; уверење од Министарства унутрашњих посло-
ва – полицијске управе да кандидат није правоснажно 
осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци, не старије од шест месеци; Напомена: документа 
о чињеницама о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење полицијске управе о неосуђиваности. Зако-
ном о општем управном поступку („Службени гласник РС”, 
бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано 
је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дуж-
ности, у складу са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима се води служ-
бена 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 изричи-
то изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у 
року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање 
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неу-
редним (члан 103 став 3). Наведене доказе кандидат, може 
да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег 
спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат 
попуни изјаву којом се опредељује за једну од могућности 
- да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену 
изјаву је могуће преузети на сајту: https://ksckostolac.rs/ 
у одељку документи и у просторијама Центра за културу 
„Костолац”. Конкурсна комисија саставља списак кандидата 
који испуњавају услове за запослење на радном месту и 
међу њима спроводи изборни поступак. Место, дан и време 
провере стручне оспособљености, знања и вештина канди-
дата у изборном поступку: са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају усло-
ве за рад на оглашеном радном месту, обавиће се изборни 
поступак, провера назначених знања и вештина у просто-
ријама Центра за културу „Костолац”, након истека рока за 
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подношење пријаве на конкурс, о чему ће кандидати бити 
обавештени телефонским путем на број телефона који су 
навели у пријави или писменим путем преко електронске 
поште наведене у пријави. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној у општини или суду или од стране јавног 
бележника биће одбачене решењем конкурсне комисије, 
против кога се може изјавити приговор в.д. директору Цен-
тра за културу „Костолац” у року од 5 дана од дана пријема 
решења. Конкурсна комисија доноси одлуку о избору кан-
дидата који ће највише одговарати захтевима радног места, 
након провера оспособљености, знања и вештина. Одлука 
о избору кандидата доставља се свим кандидатима који 
су учествовали у изборном поступку на адресу наведену у 
пријави на конкурс. Кандидат који је учествовао у изборном 
поступку има право да у року од осам дана од дана пријема 
одлуке о избору кандидата изјави приговор в.д. директору 
ако сматра да изабрани кандидат не испуњава услове за 
запослење на радном месту или да су се у изборном поступ-
ку десиле неправилности које би могле да утичу на закони-
тост исхода. Овај оглас објављује се на званичној интернет 
страници, огласној табли, и у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање. Сви изрази, пој-
мови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

           Наука и образовање

БЕОГРА Д

ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ”

Земун, Тошин бунар 17
тел. 011/3164-136, факс: 3164-138
e-mail: direktorpravna@gmail.com

www.pravnobiroskola.edu.rs

Наставник предметне наставе физичко 
васпитање и борилачке вештине

са 58% радног времена

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; мастер про-
фесор физичког васпитања и спорта; лице које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије из области физичког васпи-

тања и спорта. Поред општих и напред наведених услова 
у погледу врсте и степена стручне спреме, кандидат треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20, 129/21), и то да: 
1) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 2) 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; 
3) има држављанство Републике Србије; 4) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
потребно је приложити: краћу биографију, доказ о врсти 
и степену стручне спреме (диплома и додатак дипломи 
уколико га кандидат поседује), уверење о држављанству 
– не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о неосуђиваности прибављено од стране 
надлежног органа МУП-а – не старије од 6 месеци, доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(диплома издата на српском језику, односно, доказ о знању 
српског језика који је издала овлашћена институција). Сви 
наведени докази који се достављају уз пријаву морају бити 
у оригиналу или овереном препису. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење), изабрани канди-
дат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
траженом документацијом достављати у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу “Послови”, искључиво 
поштом или лично у времену од 10 до 12 часова на адре-
су школе, у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”. У 
складу са чл. 154 став 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од 8 дана од истека рока за 
подношење пријаве на конкурс, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на проверу психолош-
ке способности за рад са ученицима, коју врши надлежна 
служба запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узима-
ти у разматрање. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВИЛИН ВРТ”

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

email tijana.dora@gmail.com

Медицинска сестра васпитач
Рад у сменама. Кандидати треба да се јаве на телефон 
060/3924-449 или подносе радне биографије путем имејла 
tijana.dora@gmail.com

ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
“РАКОВИЦА”

Београд, Хасанагинице 8
тел. 066/8888-976

Наставник економске групе предмета
УСЛОВИ: 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), кандидат треба да 
испуњава услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 
став 1 Закона о основама система и образовања и васпи-
тања („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у подручју рада економија, право и 
администрација („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/2019, 9/2019, 2/2020, 
1/2021, 4/2022) и то: 1) да поседује одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, матер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовања 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 
3 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 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 (доказ не старији од 6 месеци); 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
- потврда факултета да је наставу на студијама слушао на 
српском језику (доказ достављају кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику). Докази 
о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) сас-
тавни су део пријаве за конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи и то: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (доказ 
не старији од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију дозволе за рад-лиценцу. Пријава кандидата који није 
положио испит за лиценцу неће се сматрати непотпуна а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидати који испуњавају услов 
се упућују на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступка. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени само у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности („Службени гласник 
РС”, број 87/2018). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса на горе наведену адресу или 
лично у секретаријату школе (сваког радног дана). Све 
додатне информације могу се добити на број телефона 
066/8888-976, радним данима од 09-15 часова.

ОШ “СТЕВАН СРЕМАЦ”
Београд, Трг ослобођења 3

тел. 011/3326-580

Наставник разредне наставе

Библиотекар

Педагог школе
УСЛОВИ: Кандидати треба: 1) да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - и други закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021); да имају одговарајуће високо образовање и 
то: високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер стуковне студије, специја-
листичке академске студије), или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закљу-
чењу уговора о раду); 3) 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; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. (односи се на кандидате који образовање нису стекли 
на српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: пријавни фор-
мулар доступан на званичној интернет страници министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; оверену копију 
дипломе о завршеном одговарајућем образовању; уверење 
о неосуђиваности (оригинал или оверену копију), не ста-
рије од 6 месеци; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену копију), не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену копију); не старије 
од 6 месеци; кандидат који није стекао образовање на срп-
ском језику доставља доказ о знању српског језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад; биографију. Пријаве 

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 примље-
но лице, под условима прописаним законом и то 
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима;
3) није 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.
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слати на горе наведену адресу или предати непосредно у 
сектретаријату школе, у коверти са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос” у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на телефон: 011/3326-580.

ОШ “ДУШКО РАДОВИЋ”
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 112
тел. 011/2601-786, 3193-844

Наставник грађанског васпитања
са 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и под усло-
вима прописаним Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи, да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи.

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, да има основно 
образовање.

ОСТАЛО: Лице мора да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима, да није осуђивано 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 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 дискримина-
торно понашање, да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете и заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају оверену копију дипломе о одговарајућем обра-
зовању, уверење о држављанству Републике Србије не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), доказ 
да кандидат није лице осуђивано 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 за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију), доказ о позна-
вању српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, биографију. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима кандидат прибавља пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе која утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
из чл. 154 ст. 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања 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 комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из чл. 154 ст. 
6 Закона о основама система образовања и васпитања, 
сачињава образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 8 
дана од достављања образложене листе. Неблаговремене, 
неуредне и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “ВЛАДА ОБРАДОВИЋ 
КАМЕНИ”

11070 Нови Београд, Добановачка 2а
тел. 011/2154-975

Професор српског језика и књижевности
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају законом утврђе-
не услове за заснивање радног односа сагласно чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидат треба да има одговарајуће високо образовање 
у складу са чл. 139 и 140 ст. 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 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 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 коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете. Заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставити оверену копију дипломе о одговарајућем образо-
вању, оригинал или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверену копију доказа о неосуђиваности 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 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 6 месеци). Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања у року од 8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана, упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе, сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља 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 8 дана од дана достављања 
образложене листе кандидата који испуњавају услове за 
заснивање радног односа. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима кан-
дидат прибавља пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ГЕОДЕТСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Милана Ракића 42

тел. 011/2411-880

1. Наставник предметне наставе - група 
геодетских предмета

5 извршилаца

2. Наставник предметне наставе - група 
геодетских предмета

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

ради неге детета

УСЛОВИ: Услове испуњава кандидат који има одговарајуће 
високо образовање за обављање послова наставника у 
складу са чл. 139 став 1 и члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) стечено: 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 и 
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. Степен и врста 
образовања наставника за радна места под 1 и 2 прописани 
су Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада геодезија и грађевинарство (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 5/2022). Кандидат, 
поред одговарајућег образовања, треба да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 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 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; 
да има држављанство Републике Србије. Доказ да зна срп-
ски језик кандидат доставља само уколико образовање 
није стекао на српском језику.

ОСТАЛО: Уз пријаву и кратку биографију (ЦВ), кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи и оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или фотокопију, доказ из казнене евиденције 
МУП-а о неосуђиваности оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од шест месеци (чл. 139 став 1 тачка 3 Закона) 
и уверење - доказ да није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Сву документацију доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови”. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и неовереном документацијом неће 
се узети у разматрање. Потребну документацију доставити 
у затвореној коверти на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс” или директно школи, сваког радног дана од 
11 до 14 часова. Телефон за контакт: 011/2411-880.Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“BABY PALACE ANĐELA”
11000 Београд, Брегалничка 9

Васпитач
8 извршилаца

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: на основу чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања кандидат мора: 1) да има одго-
ворајуће образовање: за радно место 1: васпитач са VI или 
VII степеном стручне спреме; за радно место 2: медицинска 
сестра – васпитач, са IV степеном стручне спреме; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способнист 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 
(извод из казнене евиденције МУП-а); 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
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не пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати уз 
пријавни формулар достављају документацију (у овереној 
копији). Доказ о испуњености услова из текста конкурса из 
става 1 тачка 1), 3) -5), су саставни део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. На основу чл. 154 ст. 7 и Закона 
о основама система васпитања и образовања установа кон-
курсна комисија ће доставити решење о избору кандидата 
по расписаном конкурсу. Пријаве слати поштом, на горе 
наведену адресу.

ОШ “ИВАН ГУНДУЛИЋ”
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

тел. 011/2603-296

Наставник у целодневној настави
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Стечено одговарајуће високо образовање про-
писано чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима, да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом 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 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, 
држављанство Републике Србије, кандидат треба да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да попуни пријавни фор-
мулар који се преузима са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који 
у штампаној форми доставља школи. Уз попуњен пријавни 
формулар доставити оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству-оригинал или оверена фотокопија, извод из матичне 
књиге рођених-оригинал или оверена фотокопија, уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за претходно наведена кривична дела (оригинал или ове-
рена фотокопија уверења не старијег од 6 месеци), ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу (важи за кандидате који нису при-
правници), радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси само изабрани кандидат пре 
закљичивања уговора о раду. Знање српског језика и јези-
ка на коме се изводи васпитно-образовни рад доказује се 
положеним испитом из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, осим за кандидате који су стекли 
образовање на језику на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад (српски језик). Пријава на конкурс мора садржа-
ти актуелни број фиксног или мобилног телефона и тач-
ну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве са документима 
којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити 
на наведену адресу са назнаком “За конкурс”. Кандидати 
који не буду изабрани документацију могу преузети сваког 
радног дана од 9.00 до 15.00 часова у Секретаријату шко-
ле након правоснажности решења о избору кандидата по 
конкурсу.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„БРАНКО ЖЕЖЕЉ”

11050 Београд, Хајдук Станкова 2
тел. 011/2411-472

Наставник грађевинске групе предмета

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
високо образовање сходно члану 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Геодезија и грађевинарство („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/2022) и чланом 140 
ЗОСОВ стечено: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије) или 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 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 - образовно-васпитни рад се 
остварује на српском језику.

ОСТАЛО: докази о испуњености услова који се достављају 
уз пријавни формулар: оригинал или оверена копија 
дипломе о стеченом образовању (не старију од 6 месе-
ци); 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 
(не старију од 6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старију 
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. 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 способ-
ност кандидата доставља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријавни формулар и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима. Кан-
дидати су дужни да попуне пријавни формулар (навести 
радно место на које се конкурише) који се може наћи на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (htp: //www.mpn.gov.rs). Пријавни 
формулар и потребну документацију треба послати на горе 
наведену адресу или предати лично у просторије школе 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.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

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

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време ради замене одсутног 
радника преко 60 дана

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спреме. 
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. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену способности 

за рад коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

СРЕДЊА ШКОЛА
“КОСТА ЦУКИЋ”

11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 81
тел. 011/2288-918

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време 

до 5 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани био-
лог (мастер). Пријаве слати на e-mail: mihbranka@gmail.com 
у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ПУ “МЕГА КИДС”
11070 Нови Београд, Недељка Гвезденовића 39

тел. 064/8247-796

Васпитач

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

ПУ “ВРТИЋ КАМИЧАК И ДРУГАРИ”
11070 Нови Београд, Нехруова 76

тел. 069/2220-512

Васпитач
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, васпитач, педа-
гог, професор разредне наставе. Пријаве слати на e-mail: 
vrtickamicakidrugari@gmail.com у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
11000 Београд, Ресавска 61

тел. 011/3612-545

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање 
на учитељском факултету и то: на студијама другог степе-
на - мастер академске студије или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, све у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Уз 
пријаву са биографијом треба поднети: пријавни формулар 
који се преузима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци), доказ о неосуђиваности кандидата за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања коју издаје МУП, 
уверење суда да против кандидата није покренута истра-
га и радну биографију. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Доказ који се односи на психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима (лекарско 
уверење) подноси се приликом заснивања радног односа. 
Сва документа се прилажу у оригиналу или као оверене 
фотокопије.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Ближе информације е о конкур-
су могу се добити у Секретаријату школе преко телефона 
011/3612-545. Пријаве на оглас и потребну документацију, 
заједно са пријавним формуларом, слати на адресу школе 
или донети лично у секретаријат школе, радним данима од 
09.00 до 14.00 часова.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 16

тел. 011/3018-702

Наставник математике

Наставник информатике и рачунарства
са 75% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи.

Чистачица

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, да има основно 
образовање.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 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 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 коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију доказа 
да кандидат није лице осуђивано 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 за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци), 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, биографију. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе која утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
из чл. 154 ст. 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања 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 комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из чл. 154 ст. 
6 Закона о основама система образовања и васпитања, 
сачињава образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 8 
дана од достављања образложене листе. Неблаговремене, 
неуредне и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2186-635

Доцент за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне 

средине
на Катедри за екологију и географију 

животиња у Институту за зоологију, на 
одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област Биологија 
микроорганизама

на Катедри за микробиологију у Институту за 
ботанику и Ботаничкој башти „Јевремовац”, 

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: лице које испуњава услове сходно одредби чла-
на 74 став 6 Закона о високом образовању, те непостојање 
сметњи сходно одредби члана 72 став 4 Закона о високом 
образовању. Остали услови избора као и начин и поступак 
избора, утврђени су одредбама - Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 
11/21, и 67/21, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзите-
та у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр. 237/22 
и 240/22), Статутом Универзитета у Београду и Статутом 
Биолошког факултета Универзитета у Београду. Пријаву са 
биографијом и доказима о испуњености услова конкурса 
доставити на адресу, Београд, Студентски трг бр. 16, Струч-
на служба, соба бр. 326, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОШ “НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”
11070 Нови Београд, Луја Адамича 4

Наставник предметне наставе - технике 
и технологије

са 60% радног времена

Наставник предметне наставе - 
информатике и рачунарства

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 ст. 
1 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове из чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања као и Правилник о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, 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, мас-
тер струковне студије, специјалистичке студије) из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета или 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 или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 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 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 и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица / спремачица
УСЛОВИ: Општи услови за све кандидате прописани су чл. 
24 ст. 1 Закона о раду и услови из чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да имају нај-
мање завршено основно образовање, да имају држављан-
ство РС, да нису осуђивани 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 за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да знају 
српски језик, да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима (доказ се доставља пре 
закључења уговора о раду). Попуњен и одштампан пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, кратка биографија-ЦВ, овере-
на фотокопија сведочанства о завршеној основној школи, 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија), уверење да кандидати нису правоснаж-
ном пресудом осуђивани за кривично дело из чл. 139 ст. 1 
т. 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
уверење о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Уз одштампан, попуњен и својеручно потписан 
пријавни формулар који кандидат може преузети са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС (http://www.mpn.gov.rs) доставити 
кратку радну биографију, оверену копију дипломе о стече-
ној стручној спреми или уверења о дипломирању уколико 
диплома није издата, оверену копију или оригинал уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци), оверену 
копију или оригинал извода из матичне књиге рођених (ако 
је потребно и венчаних), потврду о некажњавању надлеж-
не полицијске управе (не старије од 6 месеци) и доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику). У складу 
са чл. 139 ст. 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Конкурна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор 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. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве 
чије копије докумената нису оверене од стране надлежног 
органа неће бити узете у разматрање. Пријаву уз докумен-
тацију кандидати достављају путем поште на наведену 
адресу са назнаком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОЈЕ ВАСИЋ”

Калуђерица, Гроцка
Драгољуба Стојановића 11 д

Наставник немачког језика
за 66% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 
24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бој 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 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 – др. 
закон 10/19, 6/20 и 129/21), 1) да има одговарајуће обра-
зовање према одредбама 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 
и 15/2022 и 16/2022 од 30.12.2022.); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 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 којем се остварује образовно-васпитни 
рад. У складу са чланом 142 став 1 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. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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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 рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Услови 
из тачке 1 доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из тачака 1), 3) -5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом.

Наставник географије
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 
24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бој 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 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 – др. закон 
10/19, 6/20 и 129/21) 1) има одговарајуће образовање пре-
ма одредбама 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 и 15/2022 
и 16/2022 од 30.12.2022.); 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 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 којем се 
остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 
став 1 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 прено-
са бодова. Кандидат који је у току студија положио 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 образовања и васпитања, а 
кандидат који нема образовање из члана 142 став 1 обаве-
зан је да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Услови из тачке 1 доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3) -5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом.

Библиотекар
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених чл. 
24 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бој 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 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 – др. закон 
10/19, 6/20 И 129/21) 1) има одговарајуће образовање пре-
ма одредбама 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 и 15/2022 
и 16/2022 од 30.12.2022.); 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 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 којем се 
остварује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 
став 1 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 прено-
са бодова. Кандидат који је у току студија положио 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 образовања и васпитања, а 
кандидат који нема образовање из члана 142 став 1 обаве-
зан је да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Услови из тачке 1 доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3) -5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар, који се може преузети на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, доставити: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), потврду 
о некажњавању надлежне полицијске управе (не старија 
од 6 месеци), доказ о познавању српског језика (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору 
кандидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, 
који се, у року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова за 
пријем у радни однос достављају се на адресу ОШ “Милоје 
Васић”, 11130 Калуђерица, Драгољуба Стојановића 11 д, са 
назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. 

ОШ “БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ”
11250 Београд, Стјепана Супанца 15

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

Наставник српског језика

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. 140, 142, 143 и 
144 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи); 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 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) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тач. 1), 3) –5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар (налази се на сајту Министарства просвете) достави-
ти: писану биографију, оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверену копију додатка дипломи са пода-
цима о положеним испитима), уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверена копија, извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена копија, потврду – извод из казнене евиден-
ције надлежне полицијске управе (не старију од 1 месеца), 
оверену копију доказа о положеном испиту за лиценцу 
или уверења о положеном стручном испиту очитану личну 
карту, доказ о познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 

способности за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. У току трајања поступка одлу-
чивања о избору кандидата, Конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата, који се, у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава упућују на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у рад-
ни однос достављају се на адресу ОШ ”Браћа Јерковић” 
Железник, 11250 Београд, Стјепана Супанца 15, у затворе-
ној коверти, са назнаком „За конкурс ____ (назначити рад-
но место за које се подноси пријава) ”, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11030 Београд, Љешка 47

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/1018 
- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): 1. да имају одго-
варајуће образовање у складу са Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у XIII београдској гимна-
зији - основно 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 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 (односи се само на 
кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС; радну биографију; оверену фото-
копију сведочанства о завршеној основној школи; уверење 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело утврђено чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (издато од МУП-а – не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
потврду да за кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање у складу са Законом (издато од Повереника за 
заштиту равноправности (не старије од 6 месеци - ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
РС (не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија, издат на прописаном обрасцу са холограмом); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија, издат на прописаном обрасцу са холограмом); доказ о 
знању српског језика (достављају само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику). 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-ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од шест месеци). 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности. Пријаве се дос-
тављају лично у секретаријату школе, радним данима од 
11.00 до 13.00 часова или поштом на горе наведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назна-
ком „За конкурс”. Неблаговремене пријаве на конкурс као 
и пријаве са непотпуном и неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Документација послата уз 
пријаву на конкурс се не враћа кандидатима.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд
Јурија Гагарина 195

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом 

Наука и образовање
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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 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 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 образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а заједно са одштампаним фор-
муларом прилаже диплому о стеченој стручној спреми 
(или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (или оверена фотокопија не ста-
рија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом - потврду 
из суда. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати се у року 
од 8 дана упућују 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 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 је директору у року од 8 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. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу органу управљања у року од 8 дана од дана дос-
тављања решења. Пријаве са биографијом слати на наве-
дену адресу са назнаком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”

11562 Јунковац, Трг ослобођења 1
тел. 011/8177-020

Професор географије
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова из чл. 24 Закона о раду 
(“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
тумачење) за зсанивање радног односа кандидат мора да 
испуњава и услове прописане чл. 139 Закона о оснвама 
система образовања и васпитања (Службени гласник РС”, 
бр. 88/17 и 27/18 - и др. закони 10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 
24 Правилника о организацији и систематизацији радних 
места ОШ “Слободан Пенезић Крцун” у Јунковцу, и то: а) да 
има одговарајуће образовање, односно VII степен стручне 
спреме, стечен након завршеног географског факултета, б) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у прородици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из гурпе 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) зна српски 
језик и језик на којем се оставарује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (011/3613-734). Уз пријавни 
формулар кандидати достављају потребну документацију у 
оквиру од 8 дана од дана објављивања конкурса: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем степену и 
врсти образовања; уверење о неосуђивансти не стаије од 6 
месеци (оригинал, оверена фотокопија), извод из КЕ издаје 
МУП - полицијска управа; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверене копија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању српс-
ког језика и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стакли на тим језицима; биографија (пожељна). Лекарско 
уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
сосбности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 

ће доставити пре закључења уговора о раду. Пријав слати 
на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Рок за 
подношење пријава је 8 дана. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на телефон: 011/8177-020.

УНИВЕРЗИТЕТ “УНИОН - НИКОЛА 
ТЕСЛА”

11000 Београд, Цара Душана 62-64
тел. 011/2180-271

Наставник и сарадник (сва звања) 
уже научне области Пројектовање и 
конструкције, Урбанизам, Ликовна 
уметност, Примењена уметност и 

дизајн Менаџмент – технологија и 
организација, Општи предмети – 

математика
Факултет за градитељски менаџмент

Наставник и сарадник (сва звања) 
уже научне области Физика и заштита 

животне средине, Хемија и заштита 
животне средине, Управљање отпадом 

и одрживи развој, Заштита животне 
средине, Биологија и заштита животне 

средине, Инжењерство заштите животне 
средине

Факултет за екологију и заштиту животне 
средине

Наставник и сарадник (сва звања), уже 
научне области Политичка теорија и 
методологија, Међународне студије, 

Општа социологија, Социологија 
посебних области, Безбедност, 

Безбедност посебних области, Општа 
историја новог века, Општа филозофија, 

Теоријско-правна област, Општи 
предмети – страни језик

Факултет за међународну политику и 
безбедност

Наставник и сарадник (сва звања), 
уже научне области: Менаџмент, 

Економија и финансије, Методологија, 
Општи предмети – право, математика и 

информатика
Факултет за предузетнички бизнис и 
менаџмент некретнина и Факултет за 

економију и финансије

Наставник и сарадник (сва звања), уже 
научне области Рачунарска техника, 
информатика и телекомуникације, 

Математика, Информатика, 
Информатика и рачунарство, 

Биоинформатика, Организација 
предузећа и пословање

Факултет за информатику и рачунарство

УСЛОВИ: У звање наставника (предавач, доцент, ванред-
ни професор, редовни професор) и сарадника (асистент, 
сарадник у настави) може бити изабрано лице које испуња-
ва опште услове за избор предвиђене Законом о високом 
образовању и Правилником о избору у звање наставни-
ка и сарадника, а у складу са препорукама Националног 
савета. Лице изабрано у звање предавача, доцента, ван-
редног професора и редовног професора заснива радни 
однос са Универзитетом „Унион Никола – Тесла” у складу 
са Законом о високом образовању и Правилником о избо-
ру у звање и заснивању радног односа и уз испуњење 
општих услова предвиђених Законом о раду. Пријаве са 
биографијама и доказима о испуњености услова из кон-
курса, достављају се секретаријату Универзитета у Улици 
цара Душана број 62-64. Непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање приликом одлучивања о избору у звање 
и пријему у радни однос. Све остале информације може-
те добити на тел.011/2180-271 или путем web сајта www.
unionnikolatesla.edu.rs.

ОШ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”
11030 Београд, Милосава Влајића 1

тел. 011/254-1977

Дефектолог наставник
у посебним условима

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа, сагласно 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/21) 
и чл. 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05.....113/2017 и 95/2018 - аут. тум.): 1. одговарајуће 
образовање; 2. психичка, физичка и здравствена 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, 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 дискримина-
торно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
знање српског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услов у погледу одговарајућег обра-
зовања: високо образовање на студијама другог степена 
(студије другог степена из научне области, односно из 
стручен области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагогшких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена који 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, а у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и васпитача у основ-
ној школи за ученике са сметњама у развоју (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/2018 и 6/2020) и 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи „Милоје Павловић”. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидати 
су дужни да уз пријаву за конкурс приложе: биографију; 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете (http://www.
mpn.gov.rs); доказ о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена копија дипломе) уз коју је потреб-
но доставити и додатак дипломе са основних и мастер 
студија; доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
кривичном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона (документ издат од стране МУП-а РС - не 
старији од 30 дана); уверење о држављанству Републике 
Србије подношењем оригинала или оверене фото-копије 
Уверења о држављанству издатог на образцу који важи 
од 01.01.2019. године (датум издавања документа не може 
бити старији од 30 дана од датума објављивања конкурса); 
доказ о познавању српског језика, испуњеност овог услова 
доказује се на начин којим се доказује испуњеност услова 
из члана 139 став 1 тачка 1) закона којим се уређују основе 
система образовања и васпитања, а ако одговарајуће висо-
ко образовање није стечено на српском језику доставља се 
оверена фото-копија потврде/уверења да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на српском језику 
или је положило испит из језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (члан 141 став 7 закона којим се 
уређују основе система образовања и васпитања); ориги-
нал или оверена копија извода из матичне књиге рођених 
издат на обрасцу након 01.03.2010. године или његову ове-
рену фото-копију са холограмом (датум издавања докумен-
та не може бити старији од 30 дана од датума објављивања 
конкурса); уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду; доказ о стручном усаврша-
вању (факултативно). Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” код 
Националне службе за запошљавање. По завршетку кон-
курса примљена документација се не враћа кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпу-
не и уз које су приложени сви потребни докази и који уђу 
у ужи круг биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака - о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на контакт адресе које су навели у својим пријава-
ма. Након обављене психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос и обавља разговор са кандидатима, а о датуму 

Наука и образовање
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обављања разговора, кандидати ће бити обавештени на 
број телефона који напишу на пријави. Пријаве се подно-
се секретаријату школе ОШ „Милоје Павловић” лично или 
путем препоручене пошиљке на адресу Милосава Влајића 
бр. 1, 11030 Београд, са напоменом „Пријава на конкурс – 
не отварати”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
 “11. АПРИЛ”

11070 Нови Београд
Народних хероја 12а

тел. 011/2603-042

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или мастер струковне студије), на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године, на студијама 
првог степена (основне струковне студије, основне академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од 3 године или више образовање.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: Више образовање, односно одговарајуће висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије или специјалистичке струковне студије), 
на којима је оспособљено за рад са децом јасленог узраста 
или средње образовање медицинска сестра васпитач.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Основно образовање.

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају Установи искључиво 
путем поште на наведену адресу са назнаком радног места 
за које се кандидат пријављује. Језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад: српски језик. Поред општих усло-
ва 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), дозволу за рад (лиценца) за радна места вас-
питач и медицинска сестра-васпитач. Уколико кандидат 
нема дозволу за рад (лиценцу) послодавац ће одредити 
рок, у складу са законом, за полагање испита за лиценцу. 
Доказ да лице није осуђивано не може бити старији од 6 
месеци. Фотокопије морају бити оверене. Изабрани кан-
дидат пре заснивања радног односа дужан је да достави 
лекарско уверење и санитарну књижицу. Неблаговремене 
и непотпуне прихјаве неће бити разматране.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”

11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 27а
тел. 011/8121-249

Наставник кларинета
за рад у матичној школи у Лазаревцу

Наставник кларинета
са 50% радног времена, за рад у издвојеном 

одељењу у Вранићу

Наставник клавира
за рад у издвојеном одељењу у Степојевцу

Наставник клавира
за 85% радног времена, за рад у матичној 
школи у Лазаревцу и издвојеном одељењу

 у Љигу

Наставник виолине
за 60% радног времена, за рад у матичној 
школи у Лазаревцу и издвојеном одељењу 

у Љигу

Наставник хармонике
за 60% радног времена, за рад у издвојеним 

одељењима у Вранићу и Љигу

Наставник гитаре
за рад у матичној школи у Лазаревцу

Наставник солфеђа
за 50% радног времена, за рад у матичној 
школи у Лазаревцу и издвојеном одељењу 

у Љигу

Психолог
за 50% радног времена, за рад у матичној 

школи у Лазаревцу

Чистачица
за 50% радног времена, за рад у издвојеном 

одељењу у Вранићу

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA -KONKURISANjE.doc) кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Кандидат за радно 
место наставника треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то 
да: а) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и у складу са Правилником о степену иврсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним и уметничким школамау подручју рада 
Култура, уметност и јавно информисање (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник” број 16/15, 1 и 2/17, 9/2019); б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давања мита, за 
кривична дела 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 кога није, у складуса 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака а), в) г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) ове одлу-
ке прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидат за 
радно место чистачице треба да поседује основно образо-
вање и испуњава услове као у претходном ставу.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: попуњен и одштампан пријавни формулар; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, односно уверење да су у току 
студија положили испите из педагогије и психологије или 
доказ да су положили стручни испит за лиценцу (у складу 
са чл. 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања); доказ из казнене евиденције МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена у условима из 
члана 139 Закона (оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија); доказ 

одговарајуће високошколске установе о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад, уколико обра-
зовање није стечено на српском језику; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом изабрани кандидат ће доставити пре закључивања 
уговора о раду. Пријаве доставити у року од 8 дана лично 
или на адресу: Музичка школа „Марко Тајчевић”, Бранка 
Радичевића 27а, 11550 Лазаревац. Ближа обавештења о 
конкурсу могу се добити код секретара школе од 9.00 часо-
ва до 14.00 часова, на телефон: 011/8121-249. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ

11000 Београд, Студентски трг 12-16

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Физичка 

хемија – електрохемија, за предмете 
Инструментална анализа (основне 

академске студије), Конверзија енергије 
(мастер академске студије), Физичка 
хемија 1 (студијски програм Хемија 

животне средине и студијски програм 
Настава хемије на Хемијском факултету) 

на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Физичка хемија – 
биофизичка хемија и динамика 

неравнотежних процеса, за 
предмете Методе и методологија 
физичкохемијских истраживања 

(обавезни предмет, мастер академске 
студије) и Модел системи у биофизичкој 

хемији (изборни предмет, мастер 
академске студије)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области 
за коју се наставник бира; научни, односно стручни радо-
ви објављени у научним часописима или зборницима, са 
рецензијама, из научне области за коју се кандидат бира, 
односно од значаја за ужу научну област за коју се бира; 
неосуђиваност за кривична дела из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању.

Асистент за ужу научну област Физичка 
хемија – хемијска термодинамика, 

материјали
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских академских студија физичке 
хемије који је сваки од претходних степена студија физич-
ке хемије завршио са просечном оценом најмање осам 
(8) и који показује смисао за наставни рад или магистар 
физичкохемијских наука коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације; неосуђиваност за кривична дела из члана 
72 став 4 Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: начин и поступак избора, уређени су одредбама 
Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 73/18, 67/19, 6/20, 11/21, 67/21, 67/21 - др. закон), 
Правилника о критеријумима за избор у звање наставни-
ка и сарадника на Факултету за физичку хемију, Правил-
ника о условима, начину и поступку избора у сарадничка 
звања на Факултету за физичку хемију, Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Статута Универзитета 
у Београду и Статута Факултета за физичку хемију, у складу 
са којим ће бити извршен избор. Пријаве са биографијама 
и доказима о испуњености услова конкурса доставити на 
адресу Факултета, Београд, Студентски трг 12-16, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.
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ОШ “ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”
11000 Београд, Косовска 19

тел. 011/3238-688

Наставник предметне наставе – 
математика

са 88,89% радног времена

Наставник предметне наставе – 
биологија

са 80% радног времена

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником 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 и 11/19) и чла-
ном 140 ЗОСОВ 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; на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким 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. сеп-
тембра 2005 године; 2) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима; 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 - образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику. Докази о испуњености услова из тачке 1) 
и 3) –5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се 
у виду оигинала или оверених фотокопија, а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Сервирка
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, први односно други сте-
пен образовања.

ОСТАЛО: неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се преузима на званичној интернет страници Министар-
ства просвете Републике Србије, и документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом кандидати достављају 
школи. Кандидати 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 посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Решење о избору кандидата донеће директор установе, у 
року од осам дана од дана када конкурсна комисија обави 
разговор са кандидатима и достави образложену листу кан-
дидата. Сви подаци кандидата биће коришћени искључиво 
за потребе конкурса, а све у складу са Законом о заштити 
података о личности. Пријаве доставити на адресу: Основ-
на школа „Дринка Павловић”, 11000 Београд, Косовска 19, 
поштом или лично у секретаријат школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ 
БИЗНИСА

11000 Београд, Теразије 27
тел. 011/4120-707

Наставник за ужу научну област 
Економија и финансије

(реизбор)

УСЛОВИ: Осми ниво (ниво 8) НОКС-а, доктор економских 
наука. Остали услови за радно место наведено под а); 
утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 6/2020, 11/2021 и 
67/2021), Статутом Високе школе модерног бизниса и Пра-
вилником о начину и поступку избора у звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса дос-
тављају се на e-mail адресу: konkurs@mbs.edu.rs у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за ужу научну 
област Електромагнетика, антене и 

микроталаси
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзакон-
ским актима, условима предвиђеним општим актима Уни-
верзитета у Београду и општим актима Факултета. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и 
прилозима (биографија, списак научних радова и радови 
у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно 
уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa 
о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља 
Александра бр. 73. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Асистент за ужу научну област 
Рачунарска техника и информатика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзакон-
ским актима, условима предвиђеним општим актима Уни-
верзитета у Београду и општим актима Факултета. Посебан 
услов: предмети уже научне области за које се тражи про-
сечна оцена: сви стручни предмети са Катедре за рачунарс-
ку технику и информатику. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, 
списак научних радова и радови у електронској форми на 
CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до изда-
вања дипломе са списком положених испита у току студија 
и копија уверења о држављанству) доставити у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факулте-
та, Булевар краља Александра бр. 73. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ППУ „У СРЦУ СВЕТА”
Врчин, Првог маја 11

тел. 064/3000-309

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном зани-
мању.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

Наставник клавира
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
дипломирани музичар - пијаниста; академски музичар пија-
ниста; мастер музички уметник - професионални статус - 
клавириста; одговарајуће високо образовање прописано 
Правилником о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 9/20, 18/20), Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним и уметничким шко-
лама у подручју рада културе, уметности и јавног инфор-
мисања (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 
11/16, 2/17, 9/19, 14/20, 2/21), чл. 139, чл. 140 став 1 тачка 
1. и 2, чл. 142 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 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. високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. год; 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 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 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 кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз потписану пријаву са биографијом, достави-
ти: попуњен и одштампан пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете РС, оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци); извод из МК рођених (ори-
гинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); доказ 
о неосуђиваности - уверење из КЕ о неосуђиваности (уве-
рење МУП-а, оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља 
кандидат само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику); 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). Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, у 
року од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који испуњавају услове из чл. 139 ЗОСОВ, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 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 психо-
лошке процене способности. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од 8 дана од достављања 
образложене листе. Напомена: непотпуне и неблаговреме-
не пријаве, неоверене копије докумената неће се разматра-
ти. Пријаве на конкурс доставити поштом на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назна-
ком: „За конкурс”. По завршеном конкурсу документација 
се не враћа кандидатима. Информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе радним данима од 10.00 до 
140 0 часова на телефон 011/3236-504.

СРЕДЊА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 4

тел. 011/2607-200

Наставник предмета услуживање и 
услуживање са практичном наставом

Наставник предмета енглески језик
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање из чл. 140 ст. 1 и 2 (изузетно ст. 3.) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама, Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам и Уредбом о каталогу радних 
места у јавним службама и другим организацијама у јав-
ном сектору.

Радник на одржавању хигијене / 
спремачица

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна 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 родоскрвњење, за кривич-
но дело примања мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
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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 којем 
остварује образовно-васпитни рад. Пријавни формулар 
кандидатима је доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете. Кандидати заједно са одштампа-
ним попуњеним пријавним формуларом достављају доказ 
о одговарајућем образовању - диплому (кандидати који су 
завршили други степен достављају и диплому са основ-
них академских студија), доказ да нису осуђивани правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело примања мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање - уверење из МУП-а не старије од 
6 месеци, извод из матичне књиге рођених не старији од 
6 месеци, уверење о држављанству Републике Србије не 
старије од 6 месеци, доказ о познавању језика на којем 
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 високошкол-
ске установе), доказ о положеном стручном испиту, однос-
но положеном испиту за лиценцу за оне кандидате који то 
поседују, краћу биографију. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи-фотокопије. Пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма кандидата који уђу у ужи избор, врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави уверење о психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима. 
Пријаве слати на наведену адресу или предати непосред-
но у Секретаријату школе, у коверти са назнаком “Конкурс 
за пријем у радни однос”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи, да 
има одговарајуће образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће средње 
образовање у трајању од 4 године у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова и радних задата-
ка у ОШ “Бранко Радичевић”.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна 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 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 кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има држављан-
ство Републике Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, а заједно са одштампаним формуларом 
прилаже кратку биографију, диплому о стеченој стручној 
спреми (или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), доказ 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом - доказ 
из суда. Лекарско уверење се доставља приликом потпи-
сивања Уговора о раду. Податке из казнене евиденције 

прибавља школа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са биографијом 
слати на наведену адресу са назнаком “За конкурс”.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање-основно образовање у складу са Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ “Бранко 
Радичевић”, да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 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 међу-
народним правом, без обзира на 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 образовно-васпитни рад. Канди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а заједно са одштампа-
ним формуларом прилаже кратку биографију, диплому о 
стеченој стручној спреми или сведочанство о завршенохј 
основној школи (оригинал или оверена фотокопија не ста-
рија од 6 месеци), уверење о држављанству (или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених (или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци), доказ да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом - доказ из суда. Лекарско уверење се доставља при-
ликом потписивања Уговора о раду. Податке из казнене 
евиденције прибавља школа. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс спро-
води конкурсна комисија коју именује директор. Комисија 
има најмање 3 члана. Секретар установе пружа стручну 
подршку конкурсној комисији. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
се у року од 8 дана упућују 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 децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од 8 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. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу органу управљања у року од 8 дана од дана дос-
тављања решења. Пријаве са биографијом слати на наве-
дену адресу са назнаком “За конкурс”.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 152а

тел. 011/2698-222

Професор струковних студија за научну-
стручну област Историјске, археолошке 

и класичне науке, ужа научна област 
Историја уметности

Професор струковних студија за научну-
стручну област Економске науке, ужа 

научна област Економија
са 30% радног времена

Предавач за ужу научну област 
Германистика - немачки језик

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови су утврђени Законом о раду, Законом о 
високом образовању, Минималним условима за избор у 
звање наставника на академијама струковних студија и 
високим школама струковних студија, Статутом Академије 

струковних студија Београд, Правилником о организацији и 
систематизацији послова запослених у Академији струков-
них студија Београд, као и општим актима Академије у 
складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Уз пријаву на конкурс достављају се докази о 
испуњености услова конкурса: биографија, списак радова 
(списак радова доставља се и у дигиталном облику - ЦД 
или УСБ диск), оверена копија дипломе о стеченом високом 
образовању и оверене копије диплома о свим претходно 
завршеним степенима студија високог образовања, извод 
из матичне књиге рођених, извод из књиге венчаних (ако је 
кандидат ступањем у брак променио личне податке), уве-
рење о држављанству, очитана лична карта, лекарско уве-
рење, докази о изборима у наставно и научно звање, ако је 
кандидат био биран у наставно и научно звање на другој 
установи и претходно радно искуство, потврда надлежног 
органа да кандидат није осуђиван за кривична дела из чл. 
72. Закона о високом образовању. Документа у оригиналу 
или овереном препису и не старија од 6 месеци достављају 
се на наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. По истеку рока за подношење 
пријаве на конкурс није дозвољено допуњавање конкурсне 
документације од стране кандидата. За комплетност доку-
ментације коју подноси на конкурс одговоран је учесник 
конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”

11030 Београд, Николаја Гогоља 40
e-mail: fica@fica.edu.rs

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему / 
образовање, основно образовање, да кандидат испуњава 
услове прописане одредбама члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/20 и 129/2021). 
Уз пријаву доставити: краћу биографију, доказ о стручној 
спреми – оверену фотокопију дипломе, држављанство 
РС (оригинал или оверена фотокопија), извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
потврду-уверење о знању српског језика (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику) и уверење 
да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена 
у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидати у складу са чланом 154 став 
2 попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
адреси Министарства просвете, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Доказ о испуњењу услова здравствене и 
психофизичке способности - лекарско уверење доставља 
се пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши Национална служба за запошљавање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“BABY PALACE ANĐELA”
11000 Београд, Брегалничка 9

Сарадник на пословима неге и 
превентивне здравствене заштите

5 извршилаца

УСЛОВИ: На основу чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања кандидат мора да: 1) има одгова-
рајуће образовање: завршена средња медицинска школа, 
са IV степеном стручне спреме; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способнист 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 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 (извод из казнене евиденције 
МУП-а); 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно васпит-
ни рад. 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. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 

Наука и образовање
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конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Кандидати уз пријавни формулар 
достављају документацију (у овереној копији). Доказ о 
испуњености услова из текста конкурса из става 1 тачка 1), 
3)-5), су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. На основу чл. 154 ст. 7 и Закона о основама система 
васпитања и образовања конкурсна комисија ће достави-
ти решење о избору кандидата по расписаном конкурсу. 
Пријаве слати поштом, на горе наведнеу адресу.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
11000 Београд, Таковска 41

тел. 011/3237-312

Стручни сарадник педагог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); да кандидат испуњава услове 
прописане одредбама члана 139, 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018- др. закони, 10/19, 6/2020 и 129/2021).

Домар
УСЛОВИ: трећи, четврти или пети степен стручне спре-
ме - електро, молерске, столарске или водоинсталатерске 
струке.

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: кандидати треба да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; 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 кривична дела примање и 
давање мита, за кривична дела из групе 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 дискриминаторско понашање; да знају 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву доставити: доказ о стручној спреми – оверена 
фотокопија дипломе; држављанство РС (не старије од 6 
месеци оригинал или оверена фотокопија); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела утврђена 
у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања 
које издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 
месеци); уверење суда да против кандидата није покренута 
истрага (оригинал или оверена копија не старије 6 месе-
ци); потврду - уверење о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет адреси Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Доказ о испуњењу услова здравствене 
и психофизичке способности-лекарско уверење доставља 
се пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке 
о избору, кандидати који испуњавају услове биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши Национална служба за запошљавање. 
Рок за пријављивање је 8 дана. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву са доказима о 
испуњености услова са назнаком „За конкурс“. доставити 
на адресу школе.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“СТАРИ ГРАД”

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

Наставник предметне наставе 
математике

са 50% радног времена

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања кандидат мора да има одгова-
рајуће образовање и то: високо образовање на студијама 
другог степена (завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређивали 

високо образовање до 10. септембра 2005. године а у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 2 тачка 13) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 2/2017, 13/2018, 2/2020, 
14/202, 15/2020, 1/2021, 4/2022, 14/2022 и 15/2022), и то: 
1) професор математике; (2) дипломирани математичар; 
(3) дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене; (4) дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; (5) дипломирани математичар – информа-
тичар; (6) дипломирани математичар – професор матема-
тике; (7) дипломирани математичар за математику еконо-
мије; (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 географије – математике; (14) професор физи-
ке 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) дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипло-
мирани професор математике – мастер; (23) дипломирани 
математичар – мастер; (24) мастер математичар; (25) мас-
тер професор математике; (26) мастер математичар – про-
фесор математике; (27) мастер инжењер примењене мате-
матике. Лице из члана 2. тачке 13) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - испр., 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/202, 
15/2020, 1/2021, 4/2022, 14/2022 и 15/2022) које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Мате-
матика или Примењена математика (са положеним испи-
том из предмета Геометрија или Основи геометрије). Уко-
лико школа преузимањем или конкурсом не заснује радни 
однос са лицем које испуњава претходно наведене усло-
ве, наставу и друге облике образовно-васпитног рада за 
предмет Математика може да изводи и: мастер професор 
математике и информатике; мастер професор информати-
ке и математике; мастер професор физике и математике; 
мастер професор математике и физике; који морају има-
ти претходно завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима Математика, Примењена математика 
или двопредметне наставе математике и информатике или 
математике и физике.

Наставник предметне наставе хемије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања кандидат мора да има одгова-
рајуће образовање и то: високо образовање на студијама 
другог степена (завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године а у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 2 тачка 15) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 2/2017, 13/2018, 2/2020, 
14/202, 15/2020, 1/2021, 4/2022, 14/2022 и 15/2022), и то: 
(1) професор хемије; (2) дипломирани хемичар; (3) профе-
сор биологије –хемије; (4) професор физике – хемије; (5) 
професор географије – хемије; (6) дипломирани инжењер 
хемије аналитички смер; (7) дипломирани инжењер хемије, 
биооргански смер; (8) дипломирани хемичар опште хемије; 
(9) дипломирани хемичар за истраживање и развој; (10) 
дипломирани хемичар – смер хемијско инжењерство; (11) 
дипломирани професор хемије – мастер; (12) дипломира-
ни хемичар – професор хемије; (13) дипломирани хемичар 
– мастер; (14) дипломирани професор физике – хемије – 
мастер; (15) дипломирани професор биологије – хемије – 
мастер; (16) мастер хемичар; (17) мастер професор хемије; 
(18) мастер физикохемичар; (19) дипломирани професор 
биологије и хемије. Лице из чл. 2 тачка 15) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 2/2017, 13/2018, 2/2020, 
14/202, 15/2020, 1/2021, 4/2022, 14/2022 и 15/2022) које 
је стекло академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије хемије.

Наставник предметне наставе машинске 
групе предмета

са 55% радног времена

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања кандидат мора да има одгова-
рајуће образовање и то: високо образовање на студијама 
другог степена (завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године а у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 3. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
електротехника („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018, 13/2018 
и 2/2020 од 09.04.2020. године), и то: (1) дипломирани 
инжењер машинства; (2) професор машинства; (3) дмас-
тер инжењер машинства, претходно завршене основне 
академске студије у области машинског инжењерства; (4) 
дипломирани инжењер мехатронике-мастер; (5) мастер 
инжењер мехатронике претходно завршене основне ака-
демске студије у области мехатронике; (6) дипломирани 
машински инжењер

Наставник предметне наставе физичког 
васпитања

са 70% радног времена

УСЛОВИ: на основу чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања кандидат мора да има одгова-
рајуће образовање и то: високо образовање на студијама 
другог степена (завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године а у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 2 тачка 19) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 2/2017, 13/2018, 2/2020, 
14/202, 15/2020, 1/2021, 4/2022, 14/2022 и 15/2022), и 
то: (1) професор физичког васпитања; (2) дипломирани 
педагог физичке културе; (3) професор физичке културе; 
(4) професор физичког васпитања – дипломирани тре-
нер са назнаком спортске гране; (5) професор физичког 
васпитања – дипломирани организатор спортске рекре-
ације; (6) професор физичког васпитања – дипломирани 
кинезитерапеут; (7) дипломирани професор физичког 
васпитања и спорта – мастер; (8) дипломирани професор 
физичког васпитања кинезитерапије – мастер; (9) мастер 
професор физичког васпитања и спорта; (10) мастер про-
фесор физичког васпитања и кинезитерапије; (11) мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет); (12) мастер спортске и терапијске 
физичке активности. Лице из чл. 2 тачка 19) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 2/2017, 13/2018, 2/2020, 
14/202, 15/2020, 1/2021, 4/2022, 14/2022 и 15/2022) које 
је стекло академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије из области физичког 
васпитања и спорта.

ОСТАЛО: на конкурс се могу пријавити кандидати, који 
испуњавају следеће услове: 1) да поседују одговарајуће 
образовање у складу са чл. 139 и чл. 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) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада електро-
техника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 8/15, 
11/16, 13/16, 2/17, 8/17, 4/18, 13/18 и 2/20), за посао под 
редним бројем 3. и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр., 2/2017, 13/2018, 2/2020, 14/202, 15/2020, 
1/2021, 4/2022, 14/2022 и 15/2022) за послове под редним 
бројем 1, 2. и 4; 2) да кандидати 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-
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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 језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Благовременом пријавом се сматра пријава поднета 
у року од осам дана од дана објављивања конкурса. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности за 
кривична дела и о непостојању дискриминаторног пона-
шања из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (извод из казнене евиден-
ције МУП-а Републике Србије не старије од шест месеци 
- оригинал или оверена фотокопија); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци), доказ одговарајуће високошколске установе о 
познавању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику (оригинал или оверена фотокопија), и 
кратку радну биографију. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, доставља се пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор, избор се врши у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријаве доставити Секрета-
ријату Електротехничке школе „Стари град”, 11000 Бео-
град, Високог Стевана 37, лично или путем поште. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ФАКУЛТЕТ ДРАМСКИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

11070 Нови Београд, Булевар уметности 20

Редовни или ванредни професор за 
уметничку област Камера

на одређено време

УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар уметности, мастер 
драмски и аудиовизуелни уметник из области Камере - ФДУ 
или дипломирани филмски и телевизијски сниматељ - ФДУ.

Редовни или ванредни професор 
за уметничку област Филмска и 

телевизијска монтажа - наставне 
предмете Симултана монтажа, Монтажа 

алтернативних филмских форми, 
Монтажа и језик нових медија

на одређено време

УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар уметности, мастер 
драмски и аудиовизуелни уметник из области Филмске и 
телевизијске монтаже - ФДУ или дипломирани филмски и 
телевизијски монтажер - ФДУ.

Ванредни професор или доцент за 
научну област Менаџмент и продукција, 
позоришта, радија и културе, наставни 

предмет Менаџмент у култури
на одређено време

УСЛОВИ: Доктор наука - уметност и медији - Универзитет 
уметности.

Доцент за уметничку област Глума, 
наставни предмет Глума, 

на одређено време

УСЛОВИ: Доктор уметности, магистар уметности, мастер 
драмски и аудиовизуелни уметник из области Глуме - ФДУ 
или дипломирани глумац - ФДУ.

ОСТАЛО: За избор наставника важе и други услови пред-
виђени Законом о високом образовању, Статутом ФДУ, 
Минималним условима за избор наставника на Универзите-
ту и Минималним условима за избор наставника ФДУ.

Асистент за научну област Менаџмент 
и продукција, позоришта, радија и 

културе, наставни предмет Менаџмент 
позоришта

на одређено време

УСЛОВИ: Мастер менаџер - култура и медији - ФДУ, мастер 
менаџер из области Менаџмента културе и медија - ФДУ 
или дипломирани продуцент у позоришту, радију и култури 
- ФДУ, уписане докторске научне студије ФДУ.

Асистент за уметничку област Снимање 
и дизајн звука, за наставне предмете 

Снимање звука, Снимање и дизајн звука 
за филм 1, Снимање и дизајн звука за 
филм 2, Снимање и дизајн звука за ТВ, 

Монтажа звука,
на одређено време

УСЛОВИ: Мастер драмски и аудиовизуелни уметник из 
области Снимања и дизајна свука - ФДУ или дипломирани 
сниматељ и дизајнер звука - ФДУ, уписане докторске ака-
демске студије ФДУ.

ОСТАЛО: За избор сарадника важе и други услови пред-
виђени Законом о високом образовању и Статутом ФДУ.

За сва радна места: Учесници конкурса приликом пријављи-
вања подносе пријаву на конкурс, диплому о завршеним 
студијама и радну биографију на прописаном обрасцу 2.

“ТЕХНОАРТ БЕОГРАД”
ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И 

УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
11000 Београд, Светог Николе 39

Наставник предмета практичан рад на 
образовном профилу гравер уметничких 

предмета

Наставник машинске групе предмета
2 извршиоца

Наставник предмета практичан рад 
на образовном профилу фирмописац 

калиграф
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 сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука, при чему мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; (2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидати морају да имају образовање пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и 
уметничким школама у подручју рада Култура, уметност и 
јавно информисање. 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.

ОСТАЛО: 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 140 
0 часова, или препоручено поштом са назнаком „За конкурс 
за посао – наставник предмета практичан рад на образов-
ном профилу гравер уметничких предмета”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
11000 Београд, Хаџи Милентијева 62

тел. 011/2433-025

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 и 142 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 Правилником о степе-
ну 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, 1/2022 и 2/2022) 
од 09.05.2021. године; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 или родоскрвнуће, 
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 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.

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене послове

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање - високо обра-
зовање из области економских наука: на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним студијама, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна знања 
и радно искуство: знање рада на рачунару; 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 
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; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар 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, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс канди-
дати, поред биографије треба да приложе (у оригиналу, 
или оверене копије, не старије од шест месеци): диплому о 
стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Светозар Марковић”, Београд, Хаџи 
Милентијева 62, у року од 8 дана од дана објављивања, са 
назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТОЈКОВИЋ”

11430 Умчари, 29. новембра 11
e-mail: osmstojkovic@gmail.com

1. Наставник предметне наставе српски 
језик и књижевност

са 72,22% радног времена

2. Наставник предметне наставе хемија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
образовање: високо образовање: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да испуњава остале услове прописане чланом 
139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 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 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 дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; знање српског јези-
ка. Кандидат уз пријаву прилаже: одштампан и попуњен 
пријавни формулар, који кандидати могу пронаћи на сајту 
министарства просвете, www.prosveta.gov.rs; краћу био-
графију; оверену фотокопију диплома о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о поседовању држављанства 
Републике Србије (уверење о држављанству); извод из 
матичне књиге рођених; доказ да знају језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад - српски језик (у обавези 
су да доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом одгова-
рајуће образовне установе да је кандидат положио испит 
из српског језика); лекарско уверење подноси само иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду; уверење 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - доставља кандидат уз 
пријаву на конкурс; уверење надлежног органа - суда да 
се против кандидата не води истрага нити да је подигну-
та оптужница - доставља кандидат уз пријаву на конкурс. 
Наведена документа не смеју бити старија од 6 месеци, а 
приложене фотокопије морају бити оверене од надлежног 
органа као доказ да су верне оригиналу. Пријаве се дос-
тављају секретаријату ОШ „Мића Стојковић” у Умчарима, 
лично или поштом на наведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве као и пријаве са неовереном документа-
цијом неће се разматрати. Пријаве слати на горе наведену 
адресу са назнаком „За конкурс”, лично или препорученом 
поштом. За додатне информације обратите се секретарија-
ту школе на телефон: 011/8541-213. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

на одређено време, до повратка одсутне 
раднице (одржавање трудноће - породиљско), 

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и 
унапређењу здравља појединаца и породице; ради на 
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак боле-
сти, односно, на спровођењу скрининг програма у складу 
с посебним програмима донетим у складу са прописима 
и планом рада службе; врши дијагностику и благовреме-
но лечење пацијената; указује хитну медицинску помоћ; 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу 
према медицинским индикацијама, односно код лекара 
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак 
лечења пацијента; прописује лекове и медицинска сред-
ства; спроводи здравствену заштиту из области менталног 
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скри-
нинга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на спе-
цијалистичко консултативни преглед, прописивање препо-
ручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене 

заштите, у поступку остваривања здравствене заштите иза-
брани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијар-
ни ниво, на основу мишљења доктора медицине специја-
листе одговарајуће гране медицине упућује пацијента на 
терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију 
о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене 
услуге које пружа, даје оцену радне способности и упућује 
на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и 
на посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекар-
ско уверење, на лични захтев и на службени захтев код 
одређених случајева болести и повреда, у стручном раду је 
самосталан и одговоран за координаторни рад у својој једи-
ници, прати и предлаже измене у процедуралном раду у 
оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге посло-
ве из делокруга своје струке по налогу непосредног руково-
диоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образо-
вање, медицински факултет: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Радно искуство / додатна знања / испити: струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине; познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету, фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, поштом или личном доставом 
у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез 
Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за 
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - IV спрат.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Сарадник у звањe асистент за 
ужу научну област Архитектонскe 

конструкције
на Департману за архитектонске технологије, 

на одређено време од три године

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о 
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/18 и 95/18 - аутентично тумачење) 
и чланом 84. Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. 
закони, 11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - др. 
закон), Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Уни-
верзитета у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 
217/20, 230/21, 232/22 и 233/22), Статутом Универзитета 
у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, 
бр. 129/22-пречишћен текст) и Правилником о условима, 
начину и поступку за избор и заснивање радног односа 
сарадника Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/18). Пријаве 
кандидата са прилозима: биографија, библиографија (спи-
сак радова), оверена копија дипломе и додатка дипломе и 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија, не старије од шест месеци), подносе се на 
адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, 
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком 
“За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, 
од дана објављивања конкурса.

ГЕОЛОШКА И 
ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКА ШКОЛА

“МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11000 Београд, Есад Пашина 26

тел. 011/3098-092

Наставник геолошке групе предмета

Наставник хемије
72% радног времена

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Услови конкурса: прописани су чл. 139, чл. 154, за 
наставника и чл. 140 став 1 и 2, чл. 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл, гл. РС” 6п.88/17, 
10/19, 6/20, 129/21), за наставника геолошке групе предмета 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада геологија, рударство и металургија(„ 
Сл. гл. РС - Просветни гласник “ бр. 4/22), за наставника 

хемије и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („ Сл. гл. РС - Просветни 
гласник бр. 4/22), за шефа рачуноводства и Правилником 
о организацији и систематизацији послова Геолошке и хид-
рометеоролошке школе „Милутин Миланковић” (бр. 35/24 
од 19.03.2018. године, 35/31 од 28.6.2018. године, 35/7 од 
13.09.2018. године). Потпуна пријава на конкурс садржи: 
1) попуњен и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете; 2) кратка био-
графија са контакт подацима кандидата; 3) оверене фотоко-
пије докумената о одговарајућем образовању: за наставника 
(1) оверена фотокопија дипломе о одговарајућем високом 
образовању и (2) оверена фотокопија доказа о 1. образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са европским системом преноса бодова или 2. положеним 
испитима из педагогије и психологије у току студија или 3. 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, а 
ако кандидат нема образовање под (2) обавезан је да стек-
не у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос 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 шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са европским системом преноса бодова, 
за шефа рачуноводства (1) оверена фотокопија дипломе о 
одговарајућем високом образовању и (2) оверена фотоко-
пија доказа о знању рада на рачунару; 4) оверена фото-
копија потврде надлежне полицијске управе да лице 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; 5) оверена фотокопија уверења о држављанству 
Републике Србије; б) ако одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику, оверена фотокопија доказа да зна 
српски језик. Фотокопије докумената оверава јавни бележ-
ник — нотар. Оверене фотокопије докумената не смеју бити 
старије од 6 месеци. Рок за достављање пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови“. 
Достављају се на наведену адресу школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ВОЈВОДА СТЕПА”

11000 Београд, Војводе Степе 520

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Чистачица

Сервирка
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење), потребно је да кандидат испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 — други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21); 1) да има 
одговарајуће образовање: за наставника разредне наста-
ве у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22), за 
чистачицу у складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова ОШ„Војвода Степа”-основно образо-
вање, за сервирку средње образовање, а изузетно основно 
образовање и радно искуство на тим пословима стечено до 
дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јав-
ним службама и другим организацијама у јавним службама; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-

Наука и образовање



   |  Број 1025 | 01.02.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs32 

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 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 коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан 
и читко попуњен пријавни формулар који се налази на сајту 
Министарства просвете и кратку биографију, доставити сле-
деће доказе: диплому о стеченом одговарајућем образовању 
(оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија не старија од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија не старија од шест месеци); уверење о неосуђива-
ности за кривична дела из члана 139 став 1 тачке 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања - не старије 
од 6 месеци из надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова; уверење суда да против кандидата није покренута 
истрага, односно да се не води кривични поступак (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (односи се 
на кандидате који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима доставља кан-
дидат изабран по конкурсу пре закључења уговора о раду. 
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 („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 конкурс 
за радно место —навести радно место”, лично или поштом 
препоручено, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације могу се добити у секрета-
ријату школе лично или позивом на телефон: 011/3945-259.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДАНИЛО КИШ”

11000 Београд, Генерала Штефаника 6

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

Наставник биологије

Наставник рачунарства и информатике

Библиотекар
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чланом 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 И 95/18- аутентично 
тумачење) у радии однос може да буде примљено лице које 
испуњава и посебне услове из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” број 88/17, 27/18 10/19, 6/20 и 129/21): - да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 140 и чланом 
142 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 
(„Службени гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17 и 3/17, 13/18, и 11/19 од 15.08.2019. године): 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије); (1) студије другог стелена 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 комбинује 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, 2) високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10, септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 месеца, 
као и за кривична дела насиле у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из трупе 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, утврђрно дискриминаторно понашање; 
да има држављанство РС; да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан попуњен пријемни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја на конкурс треба да 
достави следећу документацију: радну и личну биографију 
са адресом и контакт телефоном – ЦВ; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми-овера 
не старија од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије-овера не ста-
рија од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију извод 
из матичне књиге рођених - овера не старија од 6 месе-
ци; доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела 
надлежне полицијске управе: да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
давања или примања 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 која није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање; - не старија од 6 месеци; 
потврду - уверење о знању српског језика (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику). Лекар-
ско уверење којим се потврђује да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду.Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање. Уколико је већ извршена психолошка про-
цена способности (у периоду од 6 месеци пре истека рока 
за пријаву на овај конкурс) кандидат ће у пријави назна-
чити када и где је извршена процена. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве се достављају непосредно или путем поште 
на адресу: ОШ ”Данило Киш”, Генерала Штефаника број 
6, Београд. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на телефон: 011/7856-845. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧИЈИ СВЕТ”

11000 Београд, Браће Јерковића 112б

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме медицинско - педагош-
ка сестра; без обзира на радно искуство.

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме; без обзира на рад-
но искуство.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати се могу јавити на 
контакт телефон 064/6408-805; слање пријава на e-mail: 
decijisvet@yahoo.com

ОШ “КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”
Барајево

Наставник технике и технологије
за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу Бељина

Наставник информатике и рачунарства
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу доказе пред-
видјене чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: оверену фотокопију дипломе; уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављање, 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; 
уверење о држављанству РС. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним фор-

муларом са званичне интернет странице Министарства 
просвете достављају установи поштом или непосредно у 
просторијама матичне школе. - Неблаговремене, непот-
пуне и пријаве у неодговарајућој стручној спреми неће се 
узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

“ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/2659-290

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће високо образовање, про-
писано чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о условима у погледу 
простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте 
образовања наставника и андрагошких асистената за ост-
варивање наставног плана и програма основног образо-
вања одраслих (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
13/2013 и 18/2013) стечено: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије) или 
б) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање 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 српски језик – образовно-васпитни 
рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености 
услова овог конкурса под 1) и 3)-5) саставни су део прија-
ве за конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, 
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, а доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају Школи најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријавни формулар са званичне 
интернет странице, потребно је да кандидат достави Шко-
ли: кратку биографију (ЦВ); оверену фотокопију дипло-
ме, и доказ о одговарајућем образовању, степену и врсти 
стручне спреме прописаног чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и у складу са Пра-
вилником о условима у погледу простора, опреме, настав-
них средстава и степена и врсте образовања наставника и 
андрагошких асистената за остваривање наставног плана 
и програма основног образовања одраслих (“Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013) стечено: 
а) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије) или б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; уверење да није осуђиван – (оригинал или оверену 
фотокопију не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 
месеци).

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образовање – основно 
образовање; 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 – образовно –васпитни рад се остварује 
на српском језику. Докази о испуњености услова овог кон-
курса под 1) и 3)-5) саставни су део пријаве за конкурс и 
подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
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и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије, а документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају Школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави Школи: кратку биографију 
(ЦВ); оверену фотокопију дипломе - доказ о завршеном 
основном образовању; уверење да није осуђиван – (ориги-
нал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци).

ОСТАЛО: комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос у року од осам дана од истека 
рока за пријем пријава. Кандидати се у року од осам дана 
упућују на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана од прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос, сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља је директо-
ру у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Решење о избору кандидата донеће дирек-
тор, у року од осам дана од дана достављања образложене 
листе. Пријавни формулар и потребну документацију треба 
послати на адресу Школе: Школа за основно образовање 
одраслих “Ђуро Салај”, ул. Немањина 28, Београд. Напо-
мена: Школа ради у издвојеним одељењима: Лазаревац, 
Жарково, Сремчица, Барајево, Ресник, Сурчин, Ледине, 
Казнено поправни завод Београд у Падинској Скели. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити лично код секрета-
ра Школе и на телефон 011/2659-290.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“ЗЕМУН”

11080 Београд, Наде Димић 4

Наставник српског језика и књижевности

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати за пријем у радни однос морају 
испуњавати услове прописне чланом 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.); 1) да имају одговарајуће образовање, за 
наставника предметне наставе из предмета српски језик и 
књижевност, услове прописне чланом 140 стрв 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања и услове 
прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама (“Службени гласник 
РС”-Просветни гласник, број. 4/2022., 14/2022. и 15/2022.) 
и услове прописане Правилником о оргнизацији и система-
тизацији радних места у Електротехичкој школи „Земун” за 
радно место референт за правне кадровске и администра-
тивне послове (члан.17), средње образовање у трајању од 
4 године: правне, економске и административне струке и 
за радно место чистачице (члан 19.), основно образовање 
2) да имају психичку, физичку и здравствену способноист 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правос-
нажном пресудом 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 кривично дело примања мита 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 да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 5) 
да знају српски језик. Доказ о испуњености услова из става 
2.тачка 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 2.тачка 2) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, а потребну докумантацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
Школи. Потпуном пријавом сматра се Пријава са кратком 

биографијом уз коју се прилаже: 1) доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству или извод 
из држављанства), 2) извод из матичне књиге рођених 3) 
доказ о стеченом образовању, 4) уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренута истрага 5) доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања, не старије од 6 месеци; 6) доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на том језику, 
пошто се сматра да они познају језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад); Све фотокопије докумената 
морају бити оверене од стране нотара-јавног бележника. 
Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана бјављи-
вања. Неблаговремене пријве, као и пријаве са непотпуном 
и од стране јавног бележника неоверном докумнтацијом 
неће бити узете у разматрање. Конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности. Проверу психофизичких спо-
собности врши надлежна служба за запошљавање приме-
ном стандардизовнаих поступака. Пријаве доставити лично 
или поштом на на адресу Електротехничка школа “Земун”, 
Наде Димић бр. 4, Земун 11080.Ближе информације о кон-
курсу можете добити од секретара Школе, тел. 2618-155.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
11271 Сурчин, Братства и јединства 1

тел. 011/8442-120

Наставник предметне наставе - енглески 
језик

Наставник предментне наставе - немачки 
језик

са 66,66% радног времена

Наставник предметне наставе - 
математика

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 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: 1) има одговарајуће образовање пропи-
сано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања стечено: 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; 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 које је стекло образовање 
на студијама другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, као и степен и врсту 
образовања 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) и то: чланом 3. тач. 3. податачка 1) за 
наставника предметне наставе – енглески језик, чланом 
3. тач. 9) за наставника предметне наставе - математика, 
чланом 2 тач. 9 подтачка 3) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образовно-васпитни 
рад из изборних предмета у основној школи („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 16/2020 и 3/2021) за наставни-
ка предметне наставе – немачки језик; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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. Докази о испуњености услова 
из тач. 1), 3)-5) подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене послове

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 чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и чланом 33. Првилника о организацији и 
систематизацији послова Основне школе „Вук Караџић”, 
Сурчин (дел. бр. 380 од 16.03.2018. године са измена-
ма бр. 1, дел. бр. 1186 од 12.09.2018. године, изменама 
бр. 2, дел. бр. 1562 од 30.11.2018. године, изменом бр. 3, 
дел. бр. 316 од 06.03.2019. године, изменом бр. 4, дел. бр. 
1085 од 30.08.2019. године, изменом бр. 5, дел. бр. 1250 
од 30.09.2019. године, изменама бр. 6, дел. бр. 1047 од 
11.09.2020. године, изменом и допунама бр. 7, дел. бр. 
1068 од 14.09.2020. године, изменама бр. 8, дел. бр. 1225 
од 13.09.2021. године, изменом бр. 9, дел. бр. 1463 од 
01.11.2021. године и измени и допуни бр. 10, дел. бр. 1011-
1 од 01.09.2022. године) и то да: 1) има одговарајуће обра-
зовање из области економских наука стечено: на студијама 
другог степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године са звањем мастер економиста или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године са звањем дипломирани економиста; има знање 
рада на рачунару; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са 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 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; 6) има најмање три године радног искуства на 
финансијско-рачуноводственим пословима.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете РС, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају Школи. Уз пријавни формулар 
са званичне интернет странице, потребно је да кандидат 
достави следећу документацију: кратку биографију (ЦВ); 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (лица са звањем мастер достављају 
и диплому основних академских студија); оригинал или 
оверену фотокопију уверења Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије да није осуђиван не старије од 
6 месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, издатог на прописаном обрасцу са холограмом, 
и за дипломираног економисту за финансијско-рачуновод-
ствене послове: оригинал или оверену фотокопију потвр-
де о оствареном стажу од најмање 3 (три) године радног 
искуства на финансијско-рачуноводственим пословима и 
потврду (сертификат) о савладаном програму компјутерске 
едукације Word, Exel и Интернет - основе. За лица која нису 
стекла образовање на српском језику – доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о здравственој способности за 
рад са ученицима (уверење о здравственом стању) при-
лаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона 
и тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор школе, која 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати, који испуњавају услове 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. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе, сачињава образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове и доставља је директору 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор школе доноси решење о избору кандида-
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та по конкурсу у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
лично у секретаријат школе или поштом на горе наведе-
ну адресу. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити 
од секретара школе на телефон: 011/8440-120, локал број 
1. Подаци, који се прикупљају биће искоришћени само у 
сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/2018).

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА
ОДСЕК ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-

ГЕОДЕТСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станка 2

тел. 011/2422-178

Наставник у звању предавача за ужу 
научну област Архитектура

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 72 и 74 Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 
6/2020 - др. закон, 11/2021 – аутентично тумачење, 67/2021 
и 67/2021 - др. закон), као и обавезне и изборне услове 
прописане, за поље техничко-технолошких наука, Мини-
малним условима за избор у звања наставника на акаде-
мијама струковних студија и високом школама струков-
них студија („Сл. гласник” бр. 130/2021 од 29.12.2021. 
године) Статутом и Правилником о избору и ангажовању 
наставника и сарадника Академије техничко – уметничких 
струковних студија Београд (бр. 1864 од 172.2022. године). 
Обавезни услови: 1. Академски назив магистра наука или 
стручни назив специјалисте акадмских студија из научне 
област за коју се бира 2. Позитивна оцена педагошког рада 
односно приступног предавања 3. Да има радно искуство 
од најмање три године године у настави или пет годи-
на на стручним пословима у области за коју се бира 4. У 
последњем изборном периоду (или у последњих пет годи-
на) најмање 4.5 бодова остварених објављивањем радова 
који припадају категоријама М10 + М20 + М30 + М40 + 
М50 + М60 + М80 + М90, од тога најмање један рад кате-
горије М33 и један рад категорије М51 или М52 из области 
за коју се бира. 5. У последњем изборном периоду учешће 
у изради најмање два развојно-истраживачка или стручна 
пројкта са финанисјком подршком корисника у привреди 
или установама или радно искуство у привреди или уста-
новама релевантним за област за коју се бира. Изборни 
услови (минимално 2 од 3 у складу са Правилником): 1. 
Стручно-професионални допринос. 2. Допринос академској 
и широј заједници. 3. Сарадња са другим високошколским 
институцијама у земљи и иностранству. 

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Енглески језик
на одређено време од три године

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова, треба да 
испуњавају и услове предвиђене чланом 84. Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – 
др. закон, 73/18, 67/2019 и 6/2020 - др. закон- др. закон, 
11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. 
закон); односно да је студент докторских студија из одго-
варајуће области, који је сваки од претходних нивоа сту-
дија завршио са просечном оценом најмање осам (8) и да 
испољава способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити доказе о испуњености 
услова, биографију и оверене фотокопије диплома и уве-
рење надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за кри-
вична дела наведена у Закону на адресу АТУСС Одсек 
Висока грађевинско-геодетска школа струковних студија, 
Хајдук Станка бр. 2. Лице за контакт: Урош Радованчев 
(radovancev@gmail.com 011/2422-178). Рок за подношење 
пријава је 10 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “МИЛАН РАКИЋ”
11070 Нови Београд, Војвођанска 62

тел. 011/2179-574

Наставник физике
УСЛОВИ: Професор физике, дипломирани физичар, про-
фесор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и 
хемију, професор физике и основе технике, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор физике и 
математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, профе-
сор физике и хемије за основну школу, професор физике 
и основа технике за основну школу, дипломирани физи-
чар за примењену физику, професор физике за средњу 
школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани 
професор физике и хемије за основну школу, дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани астроном смер астрофизика, професор 
физике-информатике, дипломирани физичар-медицинска 
физика, дипломирани професор физике-мастер, дипломи-
рани физичар-мастер, мастер физичар, мастер професор 
физике, мастер професор физике и хемије, мастер профе-
сор физике и информатике, дипломирани физичар-мас-
тер физике-метеорологије, дипломирани физичар-мастер 
физике-астрономије, дипломирани физичар-мастер меди-
цинске физике, дипломирани професор физике-хемије 
- мастер, дипломирани професор физике-информатике 
- мастер, дипломирани физичар-професор физике-мас-
тер, дипломирани физичар-теоријска и експериментал-
на физика-мастер, дипломирани физичар-примењена и 
компјутерска физика-мастер, дипломирани физичар-при-
мењена 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 матема-
тике и физике, мастер професор информатике и физике, 
дипломирани физичар-информатичар, мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима из области физике. 
Кандидат треба да испуњава све услове за пријем у рад-
ни однос из чл. 139 ст. 1, чл. 140, чл. 141 ст. 6, чл. 142 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. У поступку одлучивања о избору кандидата врши се 
претходна провера психолошке процене способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака, на 
коју се упућују кандидати који су изабрани у ужи избор. 
Након пријема резултата претходне провере психолошке 
процене способности за рад са ученицима кандидати који 
испуњавају услов за пријем у радни однос одржавају час 
у установи пред посебном комисијом. Пријава на конкурс 
врши се на пријавном формулару који је доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС. Уз пријавни формулар, уредно 
попуњен, потписан и одштампан, који је обавезан састав-
ни део документације која се подноси, обавезно се подно-
се и следећи докази да би се пријава сматрала потпуном: 
доказ о одговарајућем образовању-диплома одговарајућег 
степена и врсте образовања (лица са звањем мастер дос-
тављају и диплому основних академских студија) - оверена 
фотокопија, доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу, односно доказ о 
положеном испиту из психологије и педагогије у току сту-
дија или доказ о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу - оверена фотокопија, доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 дебара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање - оригинал уверење из надлежног МУП-а не 
старије од 6 месеци, уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци-оверена фотокопија, извод из матичне књиге 
рођених издат на прописаном обрасцу са холограмом - ове-
рена фотокопија, за лица која нису стекла образовање на 
српском језику доказ о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе - овере-
на фотокопија, биографију. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Пријава која не садржи уредно попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-

тарства просвете, науке и технолошког развоја РС сматраће 
се непотпуном. Доказ да кандидат има одговарајућу пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима-лекарско уверење, подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Решење о избору кандидата доноси се у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријавни формулар са биографијом и конкурсом траженим 
доказима о испуњавању услова конкурса доставити лично 
или поштом на наведену адресу са назнаком “За конкурс за 
радни однос”. Достављени подаци обрађиваће се, у складу 
са Законом о заштити података о личности, у сврху обраде 
података у конкурсном поступку.

ОШ “ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12

тел. 011/8251-111

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, поред општих усло-
ва прописаних чланом 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), услове прописане чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021, даље: Закон): 1) да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника основне школе стечено: 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 комбинује 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. Степен 
и врста образовања морају бити у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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, 15/2022 и 16/2022); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете који у 
штампаној форми доставља школи. Уз попуњени пријавни 
формулар доставити: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су студије упи-
сали почев од 10.9.2005. године достављају оверене копије 
и за основне академске и за мастер академске студије); уве-
рење из казнене евиденције МУП-а (оригинал, не старији 
од 6 месеци или оверена копија) да кандидат није осуђи-
ван правноснажном 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 месе-
ци, оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); радну биографију. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подно-
си само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду. Доказ о знању српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона 
и тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор школе и која 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају услове у року од 8 
(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 
8 (осам) дана од дана пријема резултата психолошке про-
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цене способности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са листе, 
сачињава образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од 8 (осам) дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 (осам) дана 
од дана достављања образложене листе. Пријаве са доку-
ментима којима се доказује испуњеност услова конкурса 
доставити на адресу: Основна школа „Јелица Миловано-
вић”, Кнеза Милоша 12, 11450 Сопот, у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурс”, путем поште или лично у канце-
ларију секретара школе од 9.00 до 12.00 часова радним 
данима. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Ближе информације о конкур-
су могу се добити од секретара на телефон: 011/8251-111.

ИСПРАВКА ДЕЛА ОГЛАСA
ОШ “ОЛГА ПЕТРОВ“

11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9
тел. 011/8871-763

Оглас објављен 25.01.2023. године у публикацији „Посло-
ви“ у броју 1024, за радно место директор школе, допуњава 
се у делу рока пријаве, па треба да стоји:

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БАНОВИЋ СТРАХИЊА”

11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15
e-mail: banovic.strahinja@mts.rs

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сход-
но важећем Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и члану 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
да кандидат испуњава услове прописане одредбама чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 6/20 и 129/21). Уз пријаву доставити: краћу 
биографију, доказ о стручној спреми – оверену фотокопију 
дипломе, држављанство РС (оригинал или оверена фотоко-
пија), извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија), потврду-уверење о знању српског јези-
ка (уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику) и уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидати у складу са чла-
ном 154 став 2 попуњавају пријавни формулар са званичне 
интернет адресе Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Доказ о испуњењу услова здравствене 
и психофизичке способности - лекарско уверење доставља 
се пре закључења уговора о раду. Пре доношења одлуке о 
избору, кандидати који испуњавају услове биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши Национална служба за запошљавање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”

11000 Београд, Кумодрашка 72

Наставник географије
са 50% 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, 113/17и 95/18 – аутентич-
но тумачење), потребно је да кандидат испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20 и 
129/21) и то да: 1) има одговарајуће образовање пропи-
сано чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и чланом 3. став 1 тачка 7. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, 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); 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 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; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач-
ка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства, потребно је да кандидат достави Школи: кратку 
биографију (ЦВ) и податке о свом професионалном развоју 
(портфолио), оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
образовања, степена и врсте стручне спреме, прописаног 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања у складу са чланом 3. став 1 тачка 7. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни 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); уверење 
да није осуђиван – оригинал или оверена фотокопија (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије - оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; 
уколико диплома није издата на српском језику, потврду да 
зна српски језик, а за лица која нису стекла образовање 
на српском језику – доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања 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 „Веселин Маслеша”, 11010 Београд, Кумодрашка 72, са 
назнаком „За конкурс - наставник географије”. Контакт осо-
ба: секретар школе, тел. 011/ 2471-702.

ОШ ”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

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

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

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 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 то да: 1) има одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма 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 нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и чланом 2 став 1 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, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) и то: професор 
разредне наставе; професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском школом; 
професор разредне наставе и енглеског језика за основ-
ну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ – мастер; 
професор разредне наставе и ликовне културе за основну 
школу. 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 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. Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља Школи. Уз пријавни формулар 
са званичне интернет странице, потребно је да кандидат 
достави следећу документацију: кратку биографију (ЦВ); 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену фотокопију 
Уверења да није осуђиван не старије од 6 месеци; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, издатог на прописаном 
обрасцу са холограмом. За лица која нису стекла образо-
вање на српском језику – доказ о положеном испиту из 
српског језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима (уверење о здравственом стању) при-
лаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број теле-
фона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле, 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, 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 школе доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана достављања 
образложене листе. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање, као и пријаве које се буду 
доставиле електронским путем, односно на мејл школе. 
Пријавни формулар са конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса лично у секретаријат 
школе или поштом на горе наведену адресу са назнаком 
„За конкурс наставник разредне наставе у продуженом 
боравку”. Ближа обавештења о конкурсу могу се добити на 
телефон: 011/8403-454 или мејл школе os_boljevci@yahoo.
com. Подаци, који се прикупљају биће искоришћени само у 
сврху обраде података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/2018).

БОР

ОШ “СВЕТИ САВА”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

тел. 030/421-688

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: лице треба да испуњава следеће услове: 
на основу члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања кандидат мора да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника, васпитача или 
стручног сарадника - стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске сгудије) и то: студије другог 
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степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета (дипломирани 
или мастер учитељ, дипломирани или мастер професор 
предметне наставе, дипломирани педагог, дипломира-
ни психолог, мастер психолог или мастер педагог); сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не 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. септембра 2005. 
године; поседовање дозволе за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника (лиценца) изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност; обука и положен испит за директора; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење надлежне здрав-
ствене установе); најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; поседовање држављанства 
Републике Србије; да лице 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 родоскрвнуће, за кривична дела прњмање 
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; знање српског језика. Уз 
пријаву на конкурс кандидати прилажу: оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, а кандида-
ти који су високо образовање стекли по прописима о 
високом образовању почев од 10. септембра 2005. год. 
подносе фотокопију дипломе и основних и мастер сту-
дија; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту или испиту за лиценцу; потврду да кандидат 
има најмање осам година радног искуства на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда садржи податак о радном стажу и 
пословима које је лице обављало и издаје је установа у 
којој ради; ако кандидат није у радном односу потврду 
издаје установа у којој је кандидат стекао радно искуство 
у области образовања и васпитања - оригинал); оверен 
препис / фотокопију лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује); уверење о држављанству - ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверена фото-
копија не старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања (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 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и друтих добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање); оверену фотокопију доказа о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања - достављају лица која су прет-
ходно обављала дужност директора; оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) или потпи-
сану изјаву кандидата да није имао стручно-педагошки 
надзор у раду, дату под кривичном и материјалном одго-
ворношћу; преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно) и доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно). Комплет-
на документација подноси се у 2 примерка. Фотокопије 
доказа које се подносе при конкурисању за избор дирек-
тора школе морају бити оверене од стране надлежног 
органа, у супротном неће се узети у разматрање. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима кандидат је 
дужан да достави пре ступања на дужност. Изабрани 
директор који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања 

на дужност. Својеручно потписане пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се на адресу школе: ОШ 
“Свети Сава” Бор, ул.Моше Пијаде бр. 31, 19210 Бор, са 
назнаком „Конкурс за директора школе”. Министар ће у 
року од 30 дана од дана пријема документације изврши-
ти избор директора школе и донети решење о његовом 
именовању, о чему ће Школа обавестити лица која су се 
пријавила на конкурс. Додатне информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе на бр. телефона 
030/421-688.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋО МАТОВИЋ”

Катићи
32253 Брезова

тел. 064/0473-077

Професор историје
са 70% радног времена

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл 24 Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019): а) да има одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не 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 способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар потребно 
је доставити школи: биографске податке, односно био-
графију са адресом и контакт телефоном - ЦВ; оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стру-
чне спреме (не старије од 6 месеци); кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама другог степе-
на доставља оверену копију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академских студија; 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (под-
носи се пре закључења уговора о раду); уверење из 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак: донета наредба о спровођењу истраге; покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра (не старије од 6 месеци); уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из 
члана 139 став 1 тачке 3 Закона (не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених издат на прописаном 
обрасцу са хологромом (оригинал или оверена фотоко-
пија да није старија од 6 месеци); 8) доказ да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику). 
Напомена: рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у Листу „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријавни формулар и конкурсом тражене доказе 
о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс за _______”. Неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање приликом одлучивања о 
избору кандидата конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ”

32230 Гуча, Пионирска 5
тел. 032/854-141

Наставник математике
са 77,78% радног времена

Наставник технике и технологије и 
информатике

са 60% радног времена

Наставник музичке културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. 
Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/18, 11/19, 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; 2. да имају психичку, физичку и здравстену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису 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 мађуна-
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 српски језик као језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, и 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз одштампани обра-
зац пријавног формулара кандидати достављају следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности 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 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 - потврду или уверење о неосуђива-
ности; уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених са холограмом; кандидат који 
има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина доставља одговарајућу потврду /уве-
рење високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за 
лиценцу. Кандидат који нема образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као и услов за полагање испита за лицен-
цу (сматра се да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина); доказ 
да против кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (потврда или уве-
рење надлежног суда, не старије од шест месеци); доказ 
о знању српског језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; кратку биографију 
(ЦВ). Документација се подноси у оригиналу или овереној 
фотокопији, не старије од шест месеци. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају тражене услове 
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. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
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процене способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата, 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 кандидата. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију, у овереној копији, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи 
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за пријем 
у радни однос на неодређено време”. Рок за подношење 
пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
”АРСЕНИЈЕ ЛОМА”

32313 Рудник, Војводе Арсенија Ломе 1
тел. 032/5741-214

Наставник математике
са 88,89% норме

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. 140, 142, 143 и 
144 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19 6/ 2020 и 129/2021) 
и у складу са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/8 и 11/2019); 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 Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Кандидат је дужан да прило-
жи читко попуњен пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, потписану биографију, оверену 
копију уверења о држављанству не старију од 6 месеци, 
оверен извод из матичне књиге рођених, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, потврду о неосуђи-
ваности надлежне полицијске управе (не старију од једног 
месеца), очитану личну карту, доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима се 
доставља по коначности одлуке о избору каната, а пре пот-
писивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране. Пријаве са потребним доку-
ментима доставити на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕПА СТЕПАНОВИЋ”

Горња Горевница
тел. 032/5880-420

Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Услови су прописани чл. 139 и чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 
бр. 88/17, 27/18 и др. закон 10/19 и 6/20, 129/21). У рад-
ни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаном законом и то: да има одговарајуће 
образовање (сходно чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања „Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18 и др. 
закон 10/19, 6/20, 129/21), Правилника о врсти и степену 
образовања наставника, васпитача и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021), 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано правоснажном 
пресудом за 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја, против човечности и 
других добра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно васпитни рад. Доказ 
о испуњености услова који се достављају уз пријавни фор-
мулар: оверена копија дипломе о одговарајућем образо-
вању; потврда - уверење да кандидат није осуђиван узето 
у МУП-у и основном суду; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци) 4.извод из матич-
не књиге рођених са холограмом; доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само 
кандитат који образовање није стекао на српском језику. 
Доказ за услов бр. 2 (поседовање физичке, психичке и 
здравствене способност за рад) проверава се тако што се 
кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују на психолошку процену за рад са ученицима који 
врши надлежна служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Доказ који се односи на физичку 
и здравствену способност за рад (лекарско уверење) дос-
тавља кандидат који буде изабран и то пре закључења 
уговора о раду. Уз пријавни формулар и документацију 
кандидати достављају кратку биографију са контакт пода-
цима: ЈМБГ, адреса, телефон. Кандидати су дужни да попу-
не пријавни формулар који се може наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја http://www.mpn.gov.rs Пријавни формулар 
и потребну документацију послати на адресу школе ОШ 
”Степа Степановић” Горња Горевница 32205 или преда-
ти лично у просторијама школе радним даном од 8.00 до 
12.00 часова у затвореној коверти са назнаком „За конкур-
сну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотупне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”

32223 Заблаће

Наставник математике
за 77,77% норме

УСЛОВИ: Кандидати 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 - аутентич-
но тумачење) треба да испуњавају и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019 и 6/2020): 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 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник РС” 
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) (у даљем тексту: 
Правилник); на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студијама другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета или студијама 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. септембра 
2005. године; 2) да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ђацима и ученицима (лекарско 
уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду); 3) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
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) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне за 
издавање таквих документа о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад). Услов да кандитат посе-

дује психичку способност за рад са децом 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 децом коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену 
способност за рад са децом прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се поштом на адресу: Основна школа „Владислав 
Петковић Дис”, 32223 Заблаће или непосредном предајом 
у просторијама управе школе, радним даном у времену 
од 8.00 до 13.00 часова, у затвореној коврти са назнаком 
„Пријава на конкурс за радно место – навести радно место 
- не отварати”. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандидатима.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању доцент за ужу научну 
област Примењена хемија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме доктор хемијских 
наука; доктор техничких наука; доктор наука-хемијске 
науке; доктор наука-биохемијске науке; доктор наука-фи-
зикохемијске науке; доктор наука-технолошко инжењер-
ство. Остали услови за избор у звање наставника утврђе-
ни су чланом 74 ст. 6 Закона о високом образовању (“Сл. 
гласник РС. број 88/2017, 27/2018, 73/2018, 27/2018- др. 
закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Агрономског факултета у Чачку. Напомена: кандидат мора 
да испуњава општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образовању 
и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одгова-
рајући доказ надлежног органа (МУП-а) о неосуђиваности. 
Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или не 
испуњавају овај услов, неће се узети у разматрање. Прија-
ва на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања и број телефона, подат-
ке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз 
пријаву обавезно доставити прилоге: биографију, списак 
радова, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о 
неосуђиваности и друго. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање (www.kg.ac.rs - прописи-универзитетски прописи-до-
кументи и акта у области образовања и наставе), утврђена 
је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна 
документа, која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних 
чланом 8. Правилника о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу, доставља у електронском облику (на компакт 
диску ЦД-у), на начин утврђен овим упутством. Адреса на 
коју се подносе пријаве на конкурс: Агрономски факултет у 
Чачку, Цара Душана 34, Чачак 32000. Рок за пријаве на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ ПЕТРОВИЋ”

32224 Слатина
тел. 032/826-308

Наставник техничког и информатичког 
образовања
са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019 и 6/2020 и 
129/2021) и то да је: кандидат стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије): 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; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године лице из 

Наука и образовање
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тачке 1) подтачка (2) услови: мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, да има сте-
пен и врсту образовања у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). Општи 
услови у складу са чланом 139 и чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – други закон, 10/2019 и 6/2020 и 
129/2021) и то: а) да има одговарајуће образовање у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника; 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 садржи: 
пријавни формулар Министарства просвете; очитану лич-
ну карту или фотокопију; пропратно писмо и ЦВ; оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању; доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству, оригинал или фотокопију која није старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених, оригинал или овере-
ну фотокопију; уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а, 
оригинал или оверену фотокопију. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности доставља се 
непосредно пре закључења уговора о раду, оригинал или 
оверена фотокопија. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања овог огласа у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве са доказима о испуњености услова се 
предају непосредно у секретаријату школе, сваког радног 
дана од 08.00 до 13.00 часова или слати на адресу: ОШ „Бра-
нислав Петровић” 32224 Слатина, са назнаком „За конкурс”.

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

1. Медицински техничар – неговатељ
у посебним условима

2. Домар / мајстор одржавања
у посебним условима

3. Чистачица
у посебним условима

2 извршиоца

УСЛОВИ: а) има одговарајуће образовање, прописано чла-
ном 139 и чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и чланова 56, 57 и 59 Акта о органи-
зацији и систематизацији послова у ШОСО „1.новембар” 
Чачак, и то за радно место: 1. медицински техничар - него-
ватељ у посебним условима: поседовање средњег образо-
вања у трајању од 4 године, стечено у складу са прописима 
који уређују област здравствене заштите; положен струч-
ни испит; радно искуство од најмање 1 године на траже-
ним пословима. 2. Домар / мајстор одржавања у посебним 
условима: средње специјалистичко образовање било које 
врсте; положен или уписан стручни испит за противпо-
жарну заштиту. 3. чистачица у посебним условима: посе-
довање основног образовања. б) Има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 и језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар, који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
посебно за свако радно место на које конкуришу. Кандида-
ти достављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса и то: 1. за радно место меди-
цински техничар-неговатељ у посебним условима: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању (поседовање средњег образовања у трајању од 4 
године, стечено у складу са прописима који уређују област 
здравствене заштите); доказ о положеном стручном испиту 
за звање медицинске сестре, издат од комисије Министар-
ства здравља; доказ о најмање једне године радног икуства 

на обављању послова техничара-неговатеља. 2. За радно 
место домар / мајстор одржавања у посебним условима: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (средње специјалистичко образовање било 
које врсте); доказ о положеном стручном испиту за про-
тивпожарну заштиту или доказ да је кандидат уписао исти. 
3. За радно место чистачица у посебним условима: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(доказ о завршеној основној школи). За све кандидате: ори-
гинал / оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, не старијег од 6 месеци; оригинал / оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; уверење о 
неосуђиваности, 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, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику; радну биографију. Кандидати ће бити упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или фотокопији која је прописно оверена код јавног 
бележника. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Кандидати пријаве достављају на адресу: 
Школа за основно и средње образовање „1. новембар”; ул. 
Булевар Вука Караџића бр. 9, 32000 Чачак. Додатне инфор-
мације у вези конкурса се могу добити радним данима од 
10.00 до 12.00 часова на телефон 032/332-901 или на имејл 
skola1novembar@gmail.com.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА

„Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”
32000 Чачак, Цара Душана 25

У огласу објављеном 25.01.2023. године, у публикацији 
„Послови” (број 1024), услед техничке грешке, за радно 
место наставник камерне музике објављен је погрешан 
број извршилаца (3 извршиоца). Радно место исправно 
треба да гласи: 

Наставник камерне музике
1 извршилац

У осталом делу оглас је непромењен. Овим путем се 
извињавамо оглашивачу и кандидатима.

ЈАГОДИНА

ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ”
35000 Јагодина, Кнеза Лазара 122

тел. 035/243-516

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

2022/2023. године односно до 31.08.2023. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду као и посебне услове прописане 
члановима 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат треба да: има 
одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме и 
уводну обуку према Правилнику о педагошком асистенту 
и андрагошком асистент („Службени гласник РС”бр. 87/19); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштањеи злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(члан 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања); да је држављанин Републике Србије; 
да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни рад- 
српски; да поседује знање ромског језика и да поседује сер-
тификат о завршеном уводном модулу обуке за педагошког 
асистента издат од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (завршни уводни модул обуке за педа-
гошког асистента).

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар преузет са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја тре-
ба да достави: уверење о држављанству Републике Србије, 

не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању (за радно место педагошког асистента и сертифи-
кат о завршеном уводном моделу (обуци) за педагошког 
асистента)- оригинал или оверену фотокопију и оверену 
фотокопију уверења о познавању ромског језика); доказ 
надлежне полицијске управе да није осуђиван правнос-
нажном 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 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, не старије од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад у Школи (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи); радну биографију (осим за лица која 
први пут заснивају радни однос). Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Докази о испуњености услова достављају се 
у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену 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 разултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима и обавља разговор са 
кандидатима са листе. Директор доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс” или преда-
ти лично (ковертирано). У пријави обавезно назначити на 
које радно место се конкурише. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, путем телефона 
035/244-516. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОШ „РАДА МИЉКОВИЋ”
35000 Јагодина, Кнеза Лазара 122

Наставник предметне наставе физика
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду као и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – 
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022) и то: да 
има одговарајуће високо образовање- стечено на студија-
ма на 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, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице које је стекло образовање на студијама другог степе-
на из области педагошких наука или интердисцилинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
стручне области или области педагошких наука мора да 
има завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. На основу Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, наставу и друге облике образовно-васпитног рада на 
пословима наставника разредне наставе може да изводи; 
1) професор физике, 2) дипломирани физичар, 3) профе-
сор физике и хемије, 4) дипломирани педагог за физику 
и хемију, 5) професор физике и основе технике, 6) дипло-
мирани педагог за физику и основе технике, 7) професор 

Наука и образовање
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физике и математике, 8) дипломирани астрофизичар, 9) 
дипломирани физичар за примењену физику и информа-
тику, 10) професор физике и хемије за основну школу, 11) 
професор физике и основа технике за основну школу, 12) 
дипломирани физичар за примењену физику, 13) профе-
сор физике за средњу школу, 14) дипломирани физичар 
истраживач, 15) дипломирани професор физике и хемије 
за основну школу, 16) дипломирани професор физике 
и основа технике за основну школу, 17) дипломирани 
физичар за општу физику, 18) дипломирани физичар за 
теоријску и експерименталну физику, 19) дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, 20) 
дипломирани астроном, смер астрофизика, 21) професор 
физике-информатике, 22) дипломирани физичар-меди-
цинска физика, 23) дипломирани професор физике-мас-
тер, 24) дипломирани физичар-мастер, 25) мастер физи-
чар, 26) мастер професор физике, 27) мастер професор 
физике и хемије, 28) мастер професор физике и информа-
тике, 29) дипломирани физичар - мастер физике-метеоро-
логије, 30) дипломирани физичар - мастер физике-астро-
номије, 31) дипломирани физичар - мастер медицинске 
физике, 32) дипломирани професор физике-хемије, мас-
тер, 33) дипломирани професор физике - информатике, 
мастер, 34) дипломирани физичар - професор физике 
- мастер, 35) дипломирани физичар - теоријска и експе-
риментална физика - мастер, 36) дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер, 37) дипло-
мирани физичар - примењена физика и информатика - 
мастер, 38) дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер, 39) дипломира-
ни физичар - професор физике и хемије за основну шко-
лу - мастер, 40) мастер професор математике и физике, 
41) мастер професор информатике и физике, 42) дипло-
мирани физичар - информатичар, 43) мастер професор 
предметне наставе. У радни однос може бити примљено 
лице под условима прописаним законом и ако има; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 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-
крвнуће, за кривично дело примања мита или давања 
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; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи и то: уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ надлежне полицијске управе 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 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 изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не старије од 6 
месеци; доказ о знању српског језика на којем ће оства-
ривати образовно-васпитни рад у Школи (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику 
на којем ће остваривати образовно-васпитни рад у Шко-
ли); радну биографију (осим за лица која први пут засни-
вају радни однос). Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Докази о испуњености услова достављају се у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема разултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима и обавља разговор са 
кандидатима са листе. Директор доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду као и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – 
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022) и то: да 
има одговарајуће високо образовање- стечено на студија-
ма на 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, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице које је стекло образовање на студијама другог степе-
на из области педагошких наука или интердисцилинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
стручне области или области педагошких наука мора да 
има завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. На основу Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада на пословима наставника разредне наставе може 
да изводи; професор разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ-мастер, професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу. У радни однос може 
бити примљено лице под условима прописаним законом 
и ако има; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања 
мита или давања 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; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи и то: уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ надлежне полицијске 
управе 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-
крвнуће, за кривично дело примања мита или давања 
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, не старије од 6 месеци; доказ о знању српског 
језика на којем ће остваривати образовно-васпитни рад у 
Школи (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику на којем ће остваривати обра-
зовно-васпитни рад у Школи); радну биографију (осим 
за лица која први пут заснивају радни однос). Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености 
услова достављају се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава.Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-

сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
разултата психолошке процене способности за рад са 
ученицима и обавља разговор са кандидатима са листе. 
Директор доноси решење о избору кандидата у року од 8 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима.

Помоћно особље - сервир
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду као и поред општих услова пред-
виђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: средње образовање; најмање II степен стручности 
– конобар, посластичар, кувар. Као доказ о испуњености 
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи 
(конобар или сервир). У радни однос може бити примљено 
лице под условима прописаним законом и ако има; психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 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 на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад.

Помоћно особље - кувар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду као и поред општих услова пред-
виђених законом кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: средње образовање; III степен стручности, кувар. 
Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи (кувар). У радни однос може 
бити примљено лице под условима прописаним законом 
и ако има; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, 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; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Помоћно особље - чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, поред општих услова предвиђених 
законом кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
основно образовање; I степен стручности, завршено основ-
но образовање. Као доказ о испуњености услова кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи. У радни однос може 
бити примљено лице под условима прописаним законом 
и ако има; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, 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; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује 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 пријавним формуларом достављају 
школи и то: уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
(са холограмом); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ надлежне полицијске управе да није осуђи-
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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 кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, не старије од 6 месеци; доказ о 
знању српског језика на којем ће остваривати рад у Школи 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику на којем ће остваривати образовно-вас-
питни рад у Школи); радну биографију (осим за лица која 
први пут заснивају радни однос). Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Докази о испуњености услова достављају се 
у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену 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 разултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима и обавља разговор са 
кандидатима са листе. Директор доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Рада Миљковић” Кнеза Лазара 122, 35000 
Јагодина, са назнаком „За ____ (навести радно место за 
које се конкурише” или предати лично у секретаријату шко-
ле радним данима од 8.00 до 13.30 часова. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара Школе 
путем телефона 035/244-452. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Стевана Сремца 2

Чистачица

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 и 13/17 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) да има одговарајуће образо-
вање –завршена основна школа (I степен стручне спреме 
односно Први ниво (Ниво 1) НОКС-А који се стиче заврша-
вањем основног образовања и васпитања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Спремачица – чистачица
у дому ученика

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 и 13/17 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) да има одговарајуће образо-
вање –завршена основна школа (I степен стручне спреме 
односно Први ниво (Ниво 1) НОКС-А који се стиче заврша-
вањем основног образовања и васпитања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 

запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

Секретар
са 50% радног времена

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 и 13/17 
– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат мора да испуњава услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) да има одговарајуће образо-
вање из области правних наука из члана 140 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021); на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске струдије) из области правних наука; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
из области правних наука, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар преузет са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: 
оверену фотокопију или оверен препис дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању у складу са одредбама Закона 
о основама система образовања и васпитања; уверење о 
држављанству Републике Србије, (не старије од 6 месе-
ци) извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу); 
уверење Министарства унутрашњих послова - надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван; уверење из 
суда да се против лица није покренут и не води се кривич-
ни поступак за наведена кривична дела; биографију/ЦВ. 
Пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете. Лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат после доношења одлуке, а пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова 
достављају се у оригиналу или овереној фотокопији.Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу Школа за музичке 
таленте, Стевана Сремца 2 35230 Ћуприја са назнаком “За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
телефон 035/8472-344; код секретара школе.

КИКИНДА

ОШ “ПЕТЕФИ ШАНДОР”
24400 Сента, Арпадова 83

тел. 024/811-412

Наставник немачког језика
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа 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 треба да испуњава и следеће услове: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник 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 и 4/2021) предвиђено за настав-
ника немачког језика и дозволу за рад (лиценцу); 2) да 

има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 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 језик и мађарски језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Испуњеност овог усло-
ва цениће се у складу с чланом 141 став 6 ЗОСОВ.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс с кратком биографијом 
(кретањем у служби) доставити: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању и лиценце; извод из матичне књиге рођених; доказ 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична 
дела набројана у тачки 3 (уверење из казнене евиденције 
МУП-а не старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци; попуњен пријавни формулар који је 
прописан од стране Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и налази се на сајту Министарства. Копије 
морају бити оверене, Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) изабрани кандидат треба да достави Школи 
пре закључења уговора о раду.Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања у гласилу Националне службе 
за зашпошљавење „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са потребним 
документима слати на адресу: Основна школа „Петефи 
Шандор” Сента, Арпадова 83. Сва обавештења могу се 
добити на телефон: 024/811-412.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
37210 Ћићевац, Ђуре Даничића 6

тел. 037/811-761

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чланом 24 
Правилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ ”Доситеј Обрадовић” у Ћићевцу: поседовање одгова-
рајућег образовања: I степен стручне спреме, завршена 
основна школе; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије, знање српског 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
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 складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање на страни 
кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред кратких 
биографских података треба да достави следеће доказе 
о испуњености услова: попуњен и одштампан пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs); оверен препис или 
оверену фотокопију сведочанства о стеченом образовању; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеца); оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених, доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); извод из казнене евиденције МУП Репу-
блике Србије и уверење надлежног суда, оригинал или 
оверене копије да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела и дискриминаторно понашање 
из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеца, рачунајући 
до дана истека рока за пријаву на конкурс). Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду, доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњености предвиђених услова дос-
тављати поштом или лично, у затвореној коверти, на горе 
наведену адресу, са назнаком „За конкурс - за пријем у рад-
ни однос на радном месту - чистачице – не отварати”. На 
полеђини коверте обавезно написати име, презиме, адресу 

Наука и образовање
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и број телефона. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Документација се неће враћати кандидатима.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
23300 Кикинда, Београдска 8

тел. 0230/423-520

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
1) има одговарајуће образовање: 1. степен стручне спреме 
(завршена основна школа); 2) има одговарајућу психичку, 
физичку и здравствену способност; 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-
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. Докази о испуњености услова из тачке 1), 
3), 4) и 5) достављају се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2) ове одлуке прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију 
дипломе, односно сведочанство о завршеној основној 
школи, да је држављанин Републике Србије (уверење о 
држављанству РС - оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену копију), доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из МУП-а, не старије од шест 
месеци); доказ да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (диплома издата и стечена на 
српском језику или уверење одговарајуће високошколске 
установе да је лице положило испит из српског језика са 
методиком, оригинал или оверена фотокопија). Напомена: 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - доставља изабрани канди-
дат 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. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се може узети на званичној интер-
нет страници Министарства просвете. Потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
и радном биографијом кандидати достављају установи. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о радном 
месту на које кандидат конкурише и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта односно боравишта, 
контакт телефон кандидата, адреса електронске поште 
ако је кандидат поседује). Пријаве са доказима доставити 
у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Посло-
ви”. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју је именовао 
директор у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања. 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. Канди-
дати који испуњавају услове 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. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, 

физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и на телефон: 0230/423-520. Неблаговремене, 
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разма-
трањеПријаве доставити лично или поштом на адресу: ОШ 
“Жарко Зрењанин”, ул. Београдска бр. 8, 23300 Кикинда.

Наставник предметне наставе – музичка 
култура

са 75% норме

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава поред општих услова предвиђених Законом о 
раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 95/2018 – 
аутентично тумачење), и посебне услове прописане члано-
вима: 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 
1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, члана 142 став 1 и 
став 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021). Степен и врста образовања 
кандидата морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи члан 3 тачка 10 („Службени гласник РС –
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022). Канди-
дат 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 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испит из педа-
гогије и психологије или положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из члана 
142 став 1 овог закона. Кандидат који који нема образо-
вање из члана 142 став 1 овог закона, обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов полагања испита за лиценцу; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за 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, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик).

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министрства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
попуњен пријавни формулар кандидат прилаже: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе; оригинал или оверену 
фотокопију доказа да има образовање 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 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно испита за лиценцу (за кандидате који 
поседују наведени доказ); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену копију); уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију), не старије од 6 месеци; 
доказ да кандидат није осуђиван за напред наведена кри-
вична дела, извод из казнене евиденције, прибавља кан-
дидат у Министарству унутрашњих послова – надлежне 
полицијске управе (оригинал или оверену фотокопију), не 
старији од 6 месеци; доказ да кандидат зна српски језик у 
обавези су да доставе само они кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће образовне установе да је кандидат положио испит 
из познавања српског језика, оригинал или оверена фото-
копија. Лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, се подноси пре закључења уговора о 
раду. Потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом и радном биографијом кандидати 
достављају установи. Пријава на конкурс обавезно садр-
жи 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). Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 

у публикацији НСЗ „Послови”. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија коју је именовао директор у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају услове у року 
од осам 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, 
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. Иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Пријаву послати на горе наведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на телефон: 0230/423-520. Неблаговре-
мене, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у раз-
матрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ МИЛУТИН”

38205 Косовска Грачаница
тел. 038/640-79

1. Наставник разредне наставе
2 извршиоца

2. Наставник информатике
за 9 часова наставе

3. Помоћно техничко особље – 
хигијеничар

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање према члану 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – други закон, 10/2019, 27/2018 – други закон и 
6/2020), односно по Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи. У 
погледу осталих услова за заснивање радног односа, кан-
дидат треба да испуњава опште услове прописане у члану 
139 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Потребна документација: уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци; оверена фотокопија дипломе; уверење 
о неосуђиваности; уверење да нисте под истрагом; фото-
копија или очитана лична карта. Рок за пријаву: 8 дана. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ“
38217 Сочаница

Косовско-метохијских бригада 1
тел./факс: 028/87/064, 86-283

e-mail: osvukkaradzicsocanica@hotmail.com

Наставник географије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019, 27/2018- др. закон, 6/2020 и 129/2021), 
и то: 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 родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и др. закон, 

Наука и образовање
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10/2019, 6/2020и 129/2021) и услове из Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, 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).

ОСТАЛО: уз пријаву кандидати подносе: оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченом образовању, доказ о 
знању српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених, уверење да кандидат није осуђиван, у складу са 
одредбом члана 139 став 1) тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал- не старије 
од 6 месеци), уверење да се против њега не води истра-
га (оригинал-не старије од 6 месеци), попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја.Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који испуњавају услове за пријем у радни однос се у року 
од осам дана упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запопшљавања применом стандардизованих 
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, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља директору у року од осам дана од обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе. Пријаве на 
конкурс са потребним документима, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају се у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе 
ОШ „Вук Караџић”, Косовско-метохијских бригада 1, 38217 
Сочаница. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, телефон: 028/862-83

ОШ “НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ”
38420 Драгаш, Драгаш бб.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има држављанство Републике Србије; да поседује 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 кривично 
дело насиља 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 кривични дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти идругих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да поседује високо образовање и звање сагласно 
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: Педагог школе: - професор педагогије; дипломирани 
педагог -општи смер или смер школске педагогије; дипло-
мирани школски педагог -психолог; дипломирани педагог; 
мастер педагог; дипломирани педагог -мастер; да поседу-
је образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова.
Лице које је у току студија положило испит из психологије 
и педагогије или положило стручни испит сматра се да има 
образовање из чл. 142 ст. 1 наведеног закона; зна српски 
језик.уз пријавни формулар (преузети на званичној интер-
нет страници Министарства) на конкурс кандидат треба да 
достави: уверење о држављанству или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених или оверену фотокопију изво-
да (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми (не старије од 6 месеци) 
доказ о поседовању образовања из члана 142 ст. 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, доказ да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривично дело насиља у 

породици, одузимањемалолетног 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 добата 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци), лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима, изабра-
ни кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду, 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику, доказ о познавању српског језика, кандидати чије су 
пријаве благовремене и потпуне уз које су приложени сви 
потребни докази и који уђу у ужи круг биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавњу 
свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу: ОШ ”Небојша Јерковић”у Драгашу, 38420 Драгаш 
или донети лично у просторије школе радним даном од 
8.00 до 15.00 часова.

КРАГУЈЕВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 2

тел. 034/341-398

Оглас објављен 18.01.2023. године, у публикацији “Посло-
ви” поништава се за радно место наставник предметне 
наставе изборни програм здравље и спорт са 50% радног 
времена.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА “СЛОБОДАН МИНИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

тел. 034/6713-393

Наставник угоститељске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то да: има одговарајуће образовање прописано Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Трговина, угоститељство и туризам; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима- доказ прибавља се пре закључења уговора 
о раду.; није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 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; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају се 
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове 
одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: пријавни формулар, који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал / оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старијег од 6 месеци; 
оригинал / оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; уверење о неосуђиваности, не старије од 6 месе-
ци (извод из КЕ издаје МУП – полицијска управа) и уверење 
да се против кандидата не води истрага од надлежног суда; 
доказ да зна српски језик или језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику. Кандидати ће бити 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака.
Кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-

KONKURISANjE.doc) и потребну документацију, кандидати 
треба да доставе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” НСЗ. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
34210 Рача Крагујевачка, Карађорђева 102

тел. 069/8084-221

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Услови које кандидат мора да испуњава: у погле-
ду образовања: 1) да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 ставом 1. тачком 1) подтач-
кама (1) и (2) и тачком 2) и ставом 2 истог члана 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) и одговарајући степен и врсту 
образовања за радно место за које се подноси пријава 
по конкурсу у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/21, 
17/21....2/2022....15/2022 и 16/2022) доказ: оверена фото-
копије дипломе о одговарајућем образовању и степену и 
врсти образовања. Подноси се уз пријаву на конкурс).

Чистачица
УСЛОВИ: Основно образовање и васпитање, доказ: овере-
на фотокопија сведочанства о завршеном основном обра-
зовању и васпитању, подноси се уз пријаву на конкурс.

ОСТАЛО: Кандидати треба и: да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(напомена: доказ о испуњености овог услова доставља се 
пре закључења уговора о раду); 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 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 (доказ: уверење о неосуђиваности подноси се уз 
пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фотокопији. 
Наведени доказ не може бити старији од 6 месеци рачу-
најући од датума објављивања конкурса); да су државља-
ни Републике Србије (доказ: уверење о држављанству 
подноси се уз пријаву на конкурс у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Наведени доказ не може бити старији од 
6 месеци рачунајући од датума објављивања конкурса); да 
зна српски језик (доказ: оверена копија јавне исправе којим 
се доказује да је кандидат стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику, на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Подноси 
се уз пријаву на конкурс. Овај доказ достављају само кан-
дидати који нису стекли образовање на српском језику); 
одштампан пријавни формулар који кандидат попуњава 
на званичној интернет страници Министарства просвете; 
извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овереној 
фотокопији; своју биографију. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне службе за запо-
шљавање “Послови”, на адресу школе: Основна школа 
“Карађорђе”, Карађорђева 102, 34210 Рача Крагујевачка, са 
назнаком „За конкурс за слободна радна места“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Телефон 
за ближе информације: 069/8084-221, особа за контакт 
Борко Петровић, секретар школе.

ОШ ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
34106 Ердеч, Партизанских курира бб.

тел. 034/300-237

Чистачица
2 извршиоца

Чистачица
са 98% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 10/20, 129/21), и то: да 
има одговарајуће образовање- за I степен стручне спреме, 
основно образовање; да има психичку, физичку и здрав-

Наука и образовање
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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 насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену 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. Кандидати попуњавају 
пријемни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
и то: Оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
односно уверење – ако диплома није издата; Уверење да 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања које 
издаје надлежна полицијска управа не старије од 6 месе-
ци; уверење о држављанству не старије од 6 месеци; доказ 
о знању српског језика на којем се изводи образовно-вас-
пини рад у школи (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); извод из матичне књиге рођених; 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима – ово уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс” поштом на адресу ОШ 
”Доситеј Обрадовић”, Партизанских курира бб, 34106 Ердеч 
или се непосредно предају секретару школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе сва-
ког радног дана у времену од 09.00 до 13.00 часова или 
путем телефона 034/300-237.

КРАЉЕВО

ОШ “СУТЈЕСКА“
36350 Рашка, 27. новембра бб.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 113/2017), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 1 подтачка (1) 
и (2) и тачка 2 истогчлана, чл. 142 ст. 1 и ст. 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/2021). Кандидат тре-
ба да има: држављанство Републике Србије (уверење о 
држављанству у оригиналу или овереној копији); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад (лекарско уве-
рење се подноси пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– српски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново на 
сајту”, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву кан-
дидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завр-
шеном образовању; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци – оригинал или оверена копија), доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведена кривична 
дела, извод из казнене евиденције прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе, доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад – српски језик у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високо школске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Лекарско уверење, којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом.Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална служба за запо-
шљавање.Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 

објављивања конкурса у публикацији „Послови”, лично 
или поштом на адресу: ОШ “Сутјеска” Рашка 35350 Раш-
ка. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.За додатне информације обратити се секрета-
ријату школе на телефон 036/250-204.

“МИЛУН ИВАНОВИЋ”
36342 Ушће, Капетана Срђана Кошанина 8

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

Наставник физике
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова 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 посебне усло-
ве предвиђене чланом 139 ст. 1, т. 1), 2), 3), 4). и 5). чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 129/2021) и 
посебне услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, васпитача и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 5/22, 
6/22, 10/22, 15/22 и 16/22). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи и то: уверење 
о држављанству (са холограмом или оверена фотокопија 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених, 
(са холограмом или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању основних и мастер студија; лекар-
ско уверење, да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни однос без поло-
женог одговарајућег испита); извод из казнене евиденције 
да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); потврду 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Након утврђене испуњености услова кандидата за пријем 
у радни однос, кандидати, који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
По достављеном извештају са кандидатима ће се обавити 
разговор. Пријаве достављати на адресу ОШ „Милун Ива-
новић” 36342 Ушће, Ул. Капетана Срђана Кошанина бр. 8, 
или лично. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон 036/5430-055.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
36340 Конарево, Ибарска 248

тел. 036/821-211

Чистачица
за 50% радног времена, у издвојеном 

одељењу у Богутовцу

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова чистачи-
це, може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење), треба да испуњава и посебне услове предвиђене 
чланом 139 став 1 тачке 1) -5) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 6/2020, 129/2021,) и услове 
из члана 45.Правилника о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „ Ђура Јакшић”Конарево. бр. 
213.од 22.03.2018. године, и то: да је стекао одговарајуће 
образовање - I степен стручне спреме (основно образо-

вање); да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима (доказ се прибавља се пре закључења 
уговора о раду); да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. По 
расписаном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (оригинал не старији од 6 
месеци или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 4) 
оригинал или оверену фотокопију доказа надлежне поли-
цијске управе да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
не старији од 6 месеци или оверена фотокопија не ста-
рија од 6 месеци); оверену фотокопију доказа о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, 
у обавези су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће школске установе да је кандидат положио 
предмет, српски језик.Услови за заснивање радног односа 
морају бити испуњени и после заснивања радног односа.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. У поступ-
ку одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, које упућује на психолошку процену кандидата коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. У року од осам дана од 
дана добијања резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима, конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима са листе и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од 8 дана од обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор доноси решење 
о избору кандидата по Конкурсу у року од 8 дана од дана 
добијања образложене листе. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о психичној, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима. 
Пријаву послати на адресу: Основна школа „Ђура Јакшић” 
Конарево, Ибарска 248, 36340 Конарево. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и на 
телефон: 036/821-211. Неблаговремене, непотпуне и неис-
правне пријаве се неће узети у разматрање.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖИВАДИН АПОСТОЛОВИЋ“
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 41

тел. 037/711-464

Наставник хемије са 50% радног 
времена и слободних наставних 

активности сачувајмо нашу планету са 
15% радног времена

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2018, 27/18 - др. закона, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника у одновној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022 и 5/2022), да има психичку, физичку и 

Наука и образовање
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здравствену способност за рад са децом и ученицима.1) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмањем три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у слкаду са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 2) да је државља-
нин Републике Србије; 3) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни фор-
мулар који се попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете и одштампан доставља школи, 
кандидат треба да приложи оригинал или оверену копију: 
дипломе о стеченој стручној спреми; уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење из казне-
не евиденције, кратку биографију. Доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставиће иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти који испуњавају услове за пријем у радни однос из чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за запошљавање 
у Крушевцу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговреме и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве достављати 
на горе наведену адресу лично или поштом.

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/3825-167

Наставник рачунарства и информатике, 
програмирања, објективно 

оријентисаног програмирања и веб 
програмирања

са 82% радног времена

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. 
године, у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 14/2022 и 15/2022) и то: 

За предмет Рачунарство и информатика: (1) профе-
сор информатике, односно дипломирани информатичар; 
(2) професор математике, односно дипломирани матема-
тичар, смер рачунарство и информатика; (3) дипломирани 
инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; 
(4) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим 
индустријске енергетике; (5) дипломирани инжењер за 
информационе системе, одсеци за информационе системе 
и информационе системе и технологије; (6) дипломирани 
инжењер организације за информационе системе, одсеци 
за информационе системе и информационе системе и тех-
нологије; (7) дипломирани инжењер организационих нау-
ка, одсеци за информационе системе, информационе сис-
теме и технологије, одсек за управљање квалитетом; (8) 
дипломирани инжењер информатике, односно дипломи-
рани инжењер рачунарства; (9) дипломирани економист, 
смерови: кибернетско-организациони, економска статис-
тика и информатика, економска статистика и кибернетика, 
статистика и информатика или статистика, информатика и 
квантна економија; (10) дипломирани информатичар; (11) 
дипломирани информатичар - пословна информатика; (12) 
дипломирани информатичар - професор информатике; 
(13) дипломирани информатичар - мастер; (14) дипломи-
рани професор информатике - мастер; (15) дипломира-
ни информатичар - мастер пословне информатике; (16) 
дипломирани инжењер организационих наука - мастер, 
студијски програм Информациони системи и технологије; 
(17) мастер математичар; (18) мастер информатичар; 
(19) мастер инжењер електротехнике и рачунарства; (20) 

мастер инжењер информационих технологија; (21) мас-
тер инжењер организационих наука (студијски програм 
Информациони системи и технологије или Софтверско 
инжењерство и рачунарске науке); (22) мастер професор 
информатике и математике; (23) мастер инжењер софтве-
ра; (24) мастер инжењер информационих технологија и 
система; (25) мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет); (26) мастер про-
фесор технике и информатике. Лице које је стекло академ-
ско звање мастер мора имати, у оквиру завршених студија, 
положено најмање пет информатичких предмета (од тога 
најмање један из области Програмирање и најмање један 
из области Објектно оријентисано програмирање) и нај-
мање три предмета из области Математика, што доказују 
потврдом издатом од стране високошколске установе. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из пред-
мета рачунарство и информатика може да изводи и лице 
које је стекло академско звање мастер, а у оквиру заврше-
них студија има положених најмање пет информатичких 
предмета (од тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријентисано програ-
мирање) и најмање три предмета из области Математика. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из пред-
мета рачунарство и информатика може да изводи и лице 
које је на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, савладало програм рачунар-
ства и информатике у трајању од најмање четири семестра.

За предмете Програмирање, Објектно оријентиса-
но програмирање и Веб програмирање: (1) професор 
информатике, односно дипломирани информатичар; (2) 
професор математике, односно дипломирани математи-
чар, смер рачунарство и информатика; (3) дипломирани 
инжењер електротехнике, сви смерови осим енергетског; 
(4) дипломирани инжењер електронике, сви смерови осим 
индустријске енергетике; (5) дипломирани инжењер за 
информационе системе, одсеци за информационе системе 
и информационе системе и технологије; (6) дипломирани 
инжењер организације за информационе системе, одсе-
ци за информационе системе и информационе системе 
и технологије; (7) дипломирани инжењер организацио-
них наука, одсеци за информационе системе и информа-
ционе системе и технологије; (8) дипломирани инжењер 
информатике, односно дипломирани инжењер рачунар-
ства; (9) дипломирани информатичар; (10) дипломирани 
информатичар - пословна информатика; (11) дипломира-
ни информатичар - професор информатике; (12) дипломи-
рани информатичар - мастер; (13) дипломирани професор 
информатике - мастер; (14) дипломирани информатичар - 
мастер пословне информатике; (15) мастер математичар; 
(16) мастер информатичар; (17) мастер инжењер електро-
технике и рачунарства; (18) мастер инжењер информацио-
них технологија; 
(19) мастер инжењер организационих наука (студијски про-
грам Информациони системи и технологије или Софтвер-
ско инжењерство и рачунарске науке); (20) мастер про-
фесор информатике и математике; (21) мастер физичар 
(професионални статус мастер физичар професор физике 
и информатике), са претходно стеченим стручним нази-
вом дипломирани физичар. Лице које је стекло академско 
звање мастер мора имати, у оквиру завршених основних 
студија, положено најмање пет предмета из области рачу-
нарства и информатике (од тога најмање један из области 
Програмирање и најмање један из области Објектно про-
грамирање) и најмање три предмета из области Матема-
тика, што доказују потврдом издатом од стране високош-
колске установе.

ОСТАЛО: Кандидат треба и 2)да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се подноси пре закључења уговора о раду); 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 и 5) знање српског језика. Кандидати подносе 
следећу документацију: одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању и 
потврду високошколске установе о положеним предметима 
траженим конкурсом; доказ да нису осуђивани 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 насиља у породици, одузимање мало-
летног 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 човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављанству 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 15 дана од дана објављивања огласа. Доказ о 
испуњености услова – уверење о здравственој способ-
ности прибавља се пре закључења уговора о раду. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се у затвореној 
коверти, на адресу школе, лично, радним данима од 09.00 
до 14.00 часова, или препоручено поштом са назнаком „За 
конкурс за посао”. Неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима на интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, и одштампани пријавни фор-
мулар достављају школи заједно са потребном докумен-
тацијом и кратком личном и радном биографијом, лично 
или шаљу на адресу: Средња школа ул. Б. Петровић бр. 69 
Брус, 37220. Конкурс спроводи конкурсна комисија имено-
вана од стране директора Школе.

ЛЕСКОВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
16210 Власотинце, Михајла Михајловића бб.

тел./факс: 016/ 875-125
e-mail: tsvlasotince@gmail.com

Наставник стручних предмета 
у машинству

(VII степен стручне спреме)

Наставник практичне наставе 
у машинству

(VI степен стручне спреме)

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за засни-
вање радног односа, у складу са чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” број 6/2020 и 129/2021), односно: 1) имати одговарајуће 
образовање прописано Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада машинство 
и обрада метала за наставника стручно-теоретских пред-
мета и наставника практичне наставе у машинству; високо 
образовање: 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, 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. септембра 
2005. године; 2) имати психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) морају поседо-
вати доказ о неосуђиваности, односно не смеју бити 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 при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) имати држављанство Републике 
Србије; 5) знати српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријаву на кон-
курс кандидат доставља: пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства, биографију (CV), доказ 
о одговарајућем образовању (оверену копију дипломе – да 
није старија од 6 месеци), доказ односно уверење о неос-
уђиваности из казнене евиденције МУП-а РС (оригинал – да 
није старије од 6 месеци), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија – да није старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија – да није старије од 6 месеци); доказ о знању срп-
ског језика достављају само кандидати који одговарајуће 

Наука и образовање
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образовање нису стекли на српском језику; доказ о здрав-
ственој способности доставља кандидат који буде изабран, 
непосредно пре закључења уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
ужи избор кандидата које упућује на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима. Пси-
холошку процену способности врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или слати на горе наведену адресу. Кон-
такт телефон: 016/875-125. 

ЛОЗНИЦА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
Липница

15341 Липнички Шор, Карађорђева 49
тел. 015/860-709

e-mail: skolavklip@gmail.com

Домар /мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат мора да има одговарајуће образовање, 
III степен стручне спреме: КВ машинбравар, КВ водоин-
сталатер, КВ столар, КВ електричар; да је стручно оспо-
собљен за послове руковања постројењима у котларници. 
Сви кандидати треба да испуњавју услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/21). Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја потребну документацију, заједно са 
пријавним формуларом достављају школи и то: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом или оверена фотокопија); оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању; лекарско 
уверење да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима-доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду; зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
извод из казнене евиденције МУП-а надлежне полицијске 
управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дело 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 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверену фотокопију не старију од 6 месеци). Пријаве 
са потребном документацијом доставити поштом или лично 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са наз-
наком „Конкурс - не отварати на адресу школе: ОШ „Вук 
Караџић” Липница, Карађорђева 49, 15341 Липнички Шор. 
Фотокопије које нису оверене од стране надлежне установе 
неће се узимати у разматрање, као ни неблаговремене и 
непотпуне пријаве. Телефон на који кандидати могу добити 
додатна објашњења је: 015/860-709.

НИШ

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш

Генерала Милојка Лешјанина 23

Наставник енглеског језика
за 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове: 
услове за пријем у радни однос из члана 139 и да има 
одговарајуће високо образовање прописано чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основамна система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21); обавезно образовање лица из чла-
на 140 Закона је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Кандидат који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има обавезно образовање из 
члана 142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, а кандидат који нема обавезно образовање 
из члана 142 став 1 обавезан је да стекне у року од једне 
године, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; да има 

држављанство Републике Србије; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања или давања мита; за кривично дело из гру-
пе 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 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о знању српс-
ког језика-језика на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи, доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Доказ о испуње-
ности услова из члана 139 става 1 тачка 1), 2), 3), 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач-
ка 4) овог члана, да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, пре закљу-
чења уговора о раду са изабраним кандидатом. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у свр-
ху обраде података у конкурсном поступку у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, број 87/18). Кандидати за радно место потребно је 
да имају одговарајући степен и врсту образовања пропи-
сану чланом 4 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 4/22), односно наставу може 
да изводи – професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; професор енглеског јези-
ка и књижевности и италијанског језика и књижевности; 
професор енглеског језика и књижевности и немачког 
језика и књижевности; дипломирани филолог англис-
та; дипломирани професор енглеског језика и књижев-
ности; 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). Лица 
која су стекла академско звање мастер, морају има-
ти претходно завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским групама/про-
грамима. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: пријавни формулар који се попуњава на званичној 
интернет страници Министарства просвете, одштампан 
достављају уз потребну документацију; радну биогра-
фију; дипломе одговарајућег образовања, степена и 
врсте стручне спреме, како мастер таки и основних сту-
дија, односно свих степена стеченог високог образовања 
(оригинал или оверена копија) не старија од 6 месеци; 
кандидат који има положене испите из психологије и 
педагогије доставља уверење о положеним испитима, а 
уколико има положен испит за лиценцу за наставника, 
доставља обавештење министарства о положеном испи-
ту за лиценцу (оригинал или оверена копија) не старије 
од 6 месеци; доказ из казнене евиденције МУП-а (ориги-
нал или оверена копија) не старије од 6 месеци; доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања или давања мита; 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија) не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија) не старије од 6 
месеци; лекарско уверење којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, подноси се пре закључења 
уговора о раду. Докази о испуњености услова из тачке 
1), 3), 4), 5), 6), 7), 8) су саставни део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 9) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Пријава на конкурс мора да садржи тачан 
назив радног места за које се конкурише, као и тачан 
број фиксног и мобилног телефона и тачну адресу кан-
дидата у циљу контактирања кандидата везано за психо-
лошку проверу и интервју у току трајања конкурса. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Избор се врши у складу са ЗОСОВ. У 
поступку одлучивања о избору кандидата, кандидати 
изабрани у ужи избор, који буду испуњавали услове 
конкурса, пре доношења одлуке о избору, биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. О 
датуму и месту провере кандидати ће бити обавештени 

по истеку рока за подношење пријава. Решење о избору 
кандидата донеће Конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене и обављеног разговора 
са кандидатима, у року од 8 дана. Коначно Решење о 
избору кандидата оглашава се на званичној интернет 
страници Министарства. Неће се разматрати прија-
ве које су неразумљиве, неблаговремене, непотпуне, 
са документацијом која садржи неоверене фотокопије 
докумената, документација старија од наведеног рока у 
конкурсу, као и пријаве уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом. Пријавни формулар са конкур-
сом траженим документима и доказима о испуњавању 
услова, доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Сва потребна обавештења могу се добити 
од секретара школе на телефон: 018/249-188. Пријаву 
и доказе о испуњености услова из конкурса доставити 
лично или преко поште на адресу: Школа моде и лепоте, 
ул. Генерала Милојка Лешјанина бр. 23, 18000 Ниш, са 
назнаком „За конкурсну комисију – за конкурс”.

ПД “БАЛКАН” ДОО НИШ
18000 Ниш, Хајдук Вељкова 35а

Бравар – монтер
на одређено време за рад у месту Велики 

Црљени, општина Лазаревац
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, бравар, бравар – мон-
тер; радно искуство: 12 месеци.

Заваривач
на одређено време за рад у месту Велики 

Црљени, општина Лазаревац
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, заваривач.

ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним ризи-
ком, обезбеђен превоз, смештај и исхрана. Заинтересовани 
кандидати се могу јавити на контакт телефон: 064/1468-
492 у периоду од 10 до 14 часова, или послати биографије 
путем мејла: pravnasluzba@balkanni.rs

ОШ “БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ”
18000 Ниш, Бубањских хероја 1

Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. Закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021); да има основно образовање; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни да доставе: 
пријавни формулар доступан на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; оверену фотокопију о стеченом образовању, не ста-
рију од 6 месеци; уверење о неосуђиваности, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
кандидат који није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ о знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад; ЦВ са личним мејлом, адресом 
и бројем телефона. Пријаве слати на адресу школе, ОШ 
„Бубањски хероји”, ул. Бубањских хероја, бр. 1, Ниш или 
предати непосредно у секретаријату школе, у коверти са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Вршиће се и пре-
дходна провера психофизичких способности кандидата 
од стране Националне службе за запошљавање у Нишу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

18252 Мерошина, Нишка 2

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење) испуњава и услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19 
и 6/20) и то ако: има одговарајуће образовање; има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
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, одизимање 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; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик. Докази о испуњености 
услова из тачака: 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Поред општих услова одређених Законом, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: средње 
образовање, возачка дозвола Б категорије, положен струч-
ни испит за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници). 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: кратку биографију, са адресом и кон-
такт телефоном, диплому о стеченом образовању, уверење 
о држављанству РС, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда), уверење да кан-
дидат није осуђиван за дела из члана 139 став 1 тачка 3 
(уверење муп-а), пријавни формулар (Образац пријавног 
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уверење о поло-
женом стручном испиту за рад са судовима под притиском. 
Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене 
копије (не старије од шест месеци). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним фор-
муларом достављају Установи. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве на конкурс (са 
доказима о испуњености услова) достављају се на наведе-
ну адресу Установе (Нишка бр. 2), са назнаком: „Конкурс 
за домара” или се непосредно предају у Установу, радним 
даном, у времену од 07.00 до 15.00 часова, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Ближе информације о 
огласу могу се добити у ПУ „Полетарац” Мерошина преко 
телефона: 018/4892-044.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу научну област 
Медицинске науке у спорту и физичком 
васпитању, предмет Хигијена и сродни 

предмети
УСЛОВИ: за заснивање радног односа и стицање звања 
наставника прописани су чланом 74 и 75 Закона о високом 
образовању, чланом 164 Статута Универзитета у Нишу и 
одредбама Статута Факултета спорта и физичког васпи-
тања у Нишу: у звање ванредног професора може бити 
изабрано лице које поред услова за звање доцента има: 
више научних радова од значаја за развој науке у ужој 
научној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално струч-
но остварење, односно руковођење или учешће у науч-
ним пројектима; објављен уџбеник, односно објављену 
монографију или практикум за ужу научну област за коју 
се бира; више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима. У звање редовног професо-
ра може бити изабрано лице које поред услова за избор у 
звање ванредног професора има: већи број научних радова 
који утичу на развој научне мисли у ужој области, објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, 

са рецензијама; већи број научних радова и саопштења 
изнетих на међународним или домаћим научних скупо-
вима; објављен уџбеник, монографију или оригинално 
стручно остварење; остварене резултате у развоју науч-
но-наставног подмлатка на Факултету, учешће у завршним 
радовима на специјалистичким и мастер студијама, мен-
торство у докторским дисертацијама, као и учешће у коми-
сијама за оцену и одбрану докторских дисертација. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 (петнаест) дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати достављају: пријаву са 
биографским подацима, препис дипломе о стеченом науч-
ном називу доктора наука, списак радова са библиограф-
ским подацима, као и саме радове на адресу Факултета 
спорта и физичког васпитања у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, 
Ниш. Кандидати који се пријављују на конкурс за избор у 
звање дужни су да попуне образац о испуњености услова 
за избор у звање наставника који се налази на web пор-
талу Универзитета 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 обрати администратору Факултета на e-mail: info@fsfv.
ni.ac.rs. Ради благовременог отварања корисничког налога, 
кандидатима се препоручује да се јаве, најкасније 24 часа 
пре истека конкурсног рока.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др МИОДРАГ ЛАЗИЋ”

18000 Ниш, Зетска 55

Наставник практичне наставе 
медицинске групе предмета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада здравство и социјална заштита (“Сл. гл. РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022), и то: виша медицинска 
сестра, техничар; струковна медицинска сестра; организа-
тор здравствене неге; специјалиста струковна медицинска 
сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер медицин-
ска сестра; виша медицинска сестра општег смера; виша 
медицинска сестра интернистичког смера; виша медицин-
ска сестра хируршког смера; виши медицински техничар; 
дипломирани организатор здравствене неге; дипломирани 
организатор здравствене неге - мастер; мастер организа-
тор здравствене неге; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене основне академске студије у области 
здравства); струковна медицинска сестра - бабица.

Наставник практичне наставе предмета 
медицинска биохемија
за 65% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада здравство и социјална заштита (“Сл. гл. РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022), и то: дипломирани фар-
мацеут, специјалиста за медицинску биохемију; доктор 
медицине, специјалиста за клиничку биохемију; дипломи-
рани биохемичар; дипломирани фармацеут; дипломирани 
фармацеут - медицински биохемичар; магистар фармације 
- медицински биохемичар; мастер биохемичар; дипломира-
ни биохемичар - мастер; виши лабораторијски техничар; 
специјалиста струковни медицинско-лабораторијски техно-
лог; струковни медицинско-лабораторијски технолог; спе-
цијалиста струковни биохемичар. Лице из подтачке (3) ал. 
(9) - (12) треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наставник медицинске групе предмета
за 62% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада здравство и социјална заштита (“Сл. гл. РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022), и то: доктор медици-
не; специјалиста доктор медицине, специјалиста интерне 
медицине; специјалиста доктор медицине, специјалиста 
опште медицине; специјалиста доктор медицине, специја-
листа хигијене; доктор медицине, специјалиста интерне 
медицине; доктор медицине, специјалиста опште медици-
не; доктор медицине, специјалиста хигијене.

Наставник предузетништва
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада здравство и социјална заштита (“Сл. гл. РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022), и то: дипломирани еко-
номиста менаџмента у здравству; дипломирани инжењер 

организационих наука; дипломирани инжењер организа-
ције рада; дипломирани економиста; мастер менаџер; мас-
тер економиста; мастер инжењер организационих наука; 
дипломирани инжењер менаџмента - мастер.

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање.

Наставник предмета енглески језик и 
књижевност

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 14/22 и 15/22), и то: професор, односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижевност; професор 
енглеског језика и књижевности и италијанског језика и 
књижевности; професор енглеског језика и књижевности 
и немачког језика и књижевности; 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 
професор предметне наставе; мастер филолог - англиста 
(студијски програм Примењена англистика). 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 Енглески језик и књижевност; 
Енглески језик и књижевност; Англистика; Енглески језик и 
књижевност са другом страном филологијом. 

ОСТАЛО: општи услови: кандидати треба да испуњавају 
услове прописане чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: 
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 и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
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; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 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. Изузет-
но, 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 уколико је то предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада здравство и социјална заштита (“Сл. гл. РС - 
Просветни гласник”, бр. 4/2022), и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/22 и 15/22). 
Остали услови за сва радна места: да има држављанство 
РС; да има психичку, физичку и здраствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 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 дискриминатнорно 
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понашање; да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад. Докази о испуњености услова саставни 
су део пријаве на конкурс, а лекарско уверење прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати су дужни да 
доставе: пријавни формулар доступан на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; кратку биографију (ЦВ); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (канди-
дати који су стекли академско звање мастер достављају 
и оверену фотокопију дипломе са основних академских 
студија). Уколико кандидати достављају уверење о завр-
шеном школовању потребно је да није старије од 6 месе-
ци, односно потврда да није израђена диплома; извод из 
матичне књиге рођених/венчаних за жене (без обзира на 
датум издавања); уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; уверење 
о неосуђиваности (не старије од шест месеци) оригинал 
или оверену фотокопију (уверење МУП-а); лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима не старије од 6 месеци (доказ под-
носи изабрани кандидат пре закључења уговора о раду); 
доказ о знању српског језика подносе само кандидати који 
оразовање нису стекли на српском језику. За евентуална 
питања број телефона школе: 018/535-165 - секретар шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. У складу са чланом 154 став 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања школа ће минимум 
личних података кандидата доставити Националној служби 
за запошљавање ради психолошке процене за рад са уче-
ницима. 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. Као дан предаје докумената сматра 
се дан предаје пошти (Печат поште). Пријаве се могу под-
нети лично или слати на адресу: Медицинска школа „Др 
Миодраг Лазић” Ниш (за конкурсну комисију са наведеним 
радним местом за које конкуришу), Зетска 55, 18000 Ниш.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“МИЈА СТАНИМИРОВИЋ”

18116 Ниш, Булевар цара Константина 82-86

Наставник веб програмирања
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова наста-
вика веб програмирање, може бити примљен кандидат 
који испуњава услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то: да има 
одговорајуће образовање - према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада електротехника (“Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, број 4/2022) послове наставника веб програмирања 
може да обавља: дипломирани инжењер електротехнике; 
дипломирани инжењер електронике; дипломирани мате-
матичар, смерови: програмерски, рачунарства и информа-
тике; професор информатике; дипломирани инжењер за 
информационе системе, односно дипломирани инжењер 
организације за информационе системе или дипломира-
ни инжењер организационих наука, одсеци за информа-
ционе системе, информационе системе и технологије; 
дипломирани инжењер рачунарства; дипломирани мате-
матичар; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства, на свим студијским про-
грамима; мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
студијски програм рачунарске комуникације и претходно 
завршење основне академске студије у области електро-
технике и рачунарства, на студијском програму рачунар-
ске мреже и комуникације; мастер математичар; мастер 
информатичар; мастер инжењер информационих техно-
логија; мастер инжењер организационих наука (студијски 
програм Информациони системи и технологије или Соф-
тверско инжењерство и рачунарске науке); дипломира-
ни математичар-информатичар; професор математике и 
рачунарства; мастер професор предметне наставе, прет-
ходно завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства на свим студијским програ-
мима; мастер професор стручних предмета, претхнодно 
завршене основне академске студије у области електро-
технике и рачунарства на свим студијским програмима. За 
предмете из тачке 16) вежбе и наставу у блоку, може да 
изводи и: струковни мастем инжењер електротехнике и 
рачунарства, претходно завршене основне струковне сту-
дије у области електротехнике и рачунарства на свим сту-
дијским програмима; струковни мастер инжењер инфор-
мационих технологија и система, претходно завршене 
основне струковне студије у области електротехнике и 
рачунарства или претходно завршене основне струковне 
студије у области информационих технологија и систе-
ма или претходно завршене основне струковне студије у 

области пројектовања и администрирања база података и 
мрежа; струковни мастер инжењер софтвера, претходно 
завршене основне струковне студије у области електро-
технике и рачунарства или претходно завршене основне 
струковне судије у области информационих технологија и 
система или претходно завршене основне струковне сту-
дије у области развоја и анализе софтвера и апликација. 
Лице из подтачке (8) -(17), која су стекла академско звање 
мастер или струковно звање мастер, мора да има, у окви-
ру завршених студија, положених најмање пет предмета 
или области рачунарства и информатике (од тога нај-
мање један из области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање 
два предмета из једне или две следеће области – Мате-
матика или Теоријско рачунарство, што доказује потвр-
дом издатом од стране матичне високошколске установе; 
да има држављанство РС; да има психичку, физичку и 
здраствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вична дела 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 дискриминатнорно понашање; да зна 
српски језик на коме се остварује образовно васпитни рад. 
Уз пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, кандидати су дужни да приложе 
одговарајућу документацију којом доказују испуњеност 
прописаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (кандидати који су стекли академско звање мастер 
достављају и оверену фотокопију дипломе са основних 
академских студија); уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци), оригинал или оверену фотокопију; извод 
из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци) 
оригинал или оверену фотокопију; извод из казнене еви-
денције надлежне полицијске управе (не старије од шест 
месеци), оригинал или оверену фотокопију; потврду да 
не постоји дискриминаторно понашање издата од пове-
реника за заштиту равноправности (не старија од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (доказ подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду); доказ о знању српског језика 
подносе само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику, што доказују потврдом одговајуће обра-
зовне установе да је кандидат положио испит из позна-
вања српског језика, оригинал или оверена фотокопија. 
Рок за пријављивање на конкурс је 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а конкурсну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи на 
адресу: Електротехничка школа „Мија Станимировић” 
Ниш (за конкурсну комисију), Булевар цара Константина 
82-86, 18116 Ниш. Пријаве послате путем електронске 
поште узеће се у разматрање само уколико су благовре-
мене, потпуне и раумљиве и уколико су сва потребна 
документа послата скенирана у ПДФ формату. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Неблаговремене, 
неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкретном поступ-
ку, у складу са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, број 87/18). Лице задужено да давање 
обавештења о конкурсу је Верица Живковић, секретар 
школе, телефон: 018/550-884.

СТРУЧНА ШКОЛА
“ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ”

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

Наставник српског језика и књижевности
за 94,4% радног времена, на одређено 

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

породиљског боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - 
одлука УС), кандидат треба да испуњава и услове утврђене 
у чл. 139, 140, 142 и 144. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (даље: Закон): да има одговарајуће 
образовање, и то: високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије 

другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета); високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Наставник, васпитач и стручни сарадник мора има-
ти образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Обра-
зовање из става 1 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. У радни однос, ради обављања 
послово наставника српског језика и књижевности може 
бити примљен кандидат који испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: има одговарајуће образовање; – Према 
правилнику о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни гласники“ 
бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022): послове наставника српског 
језика и књижевности може да обавља: професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и општу књижевност; професор 
српског језика и српске књижевности; професор српскох-
рватског језика са јужнословенским језицима; професор 
југословенске књижевности и српског језика; професор 
југословенске књижевности са страним језиком; професор 
српског језика и књижевности; професор српске књижев-
ности и језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; професор југословенских књи-
жевности; дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик; дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска 
филологија: српски језик и лингвистика; Српска филоло-
гија: српски језик и књижевност; Српски језик и примење-
на лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност; Компаративна књижев-
ност са теоријом књижевности); мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); 
мастер професор књижевности и језика (србиста); мастер 
професор књижевности и језика – компаратиста; мастер 
професор предметне наставе. Лице из тачке 1) овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора имати претход-
но 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; Србист-
ика; има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 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; 
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. Уз пријаву на 
конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: пријавни 
формулар који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; доказ о 
одговарајућем високом образовању; оверену фотокопију 
дипломе траженог степена и врсте образовања; уверење 
о држављанству - оригинал или оверена фотокопија који 
није старији од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них - оригинал или оверена фотокопија који није старији 
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од 6 месеци; доказ да није осуђиван (за горе наведена 
дела који није старији од 6 месеци - оригинал или овере-
на фотокопија; лекарско уверење (оригинал или оверену 
фотокопију) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. 
У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. 
За све додатне информације обратити се директору школе 
на телефон: 018/822-988. Пријаве слати на адресу: Стручна 
школа „Душан Тривунац Драгош” 18360 Сврљиг, Гордане 
Тодоровић 2. 

ОШ “ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб.

Наставник предметне наставе техника и 
технологија

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 и чланом 142 Закона о основама система обра-
зовања 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. Такође мора да има степен и врсту стручне спреме 
у складу са важећим Правилником о степену и врсти обра-
зовању наставника и стручних сарадника у основној школи 
- за обављање послова наставника технике и технологије.

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 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Такође мора да има степен и врсту стручне спреме 
у складу са важећим Правилником о степену и врсти обра-
зовању наставника и стручних сарадника у основној школи 
- за обављање послова стручног сарадника – библиотекара

Стручни сарадник – психолог
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 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Такође мора да има степен и врсту стручне спреме 
у складу са важећим Правилником о степену и врсти обра-
зовању наставника и стручних сарадника у основној школи 
- за обављање послова стручног сарадника – психолога.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пред-
виђене Законом о раду као и одговарајуће услове за пријем 
у радни однос у складу са чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и са важећим Правил-
ником о организацији и систематизацији послова у Шко-
ли - завршен 1. степен стручне спреме, односно завршену 
основну школу. 

ОСТАЛО: остали услови за све кандидате да: има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву доставити: попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http: // www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE и потписа-
на пријава са радном биографијом; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стру-
чне спреме (не старију од шест месеци од дана објављи-

вања огласа); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци од дана објављивања огласа); оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци од дана објављивања огласа); доказ о неос-
уђиваности - уверење МУП-а о неосуђиваности, (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 уве-
рење) - не старије од шест месеци од дана објављивања 
огласа. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи 
круг биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака - о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим пријавама. 
Након обављене психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања 
разговора, кандидати ће бити обавештени на број телефо-
на који напишу на пријави. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријавом на конкурс кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка - кон-
курса за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Пријаве на Конкурс подносе се у затвореној 
коверти лично или путем препоручене пошиљке на адресу: 
Основна школа „Јастребачки партизани”, Мерошина, Ниш-
ка бб., 18252 Мерошина уз напомену „Конкурс за (назначи-
ти радно место) - не отварати”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање као ни фотокопије 
докумената које нису оверени од стране надлежних органа. 
Решење о избору кандидата биће донето у року предвиђе-
ном у чл. 154 став 8 Закона.Сва потребна обавештења о 
конкурсу могу се добити код секретара школе на број теле-
фона: 018/4892-036.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
18000 Габровац, Победе 72

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова настав-
ника разредне наставе може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то: посе-
довање одговарајућег образовања; поседовање психич-
ке, 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 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 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 санк-
цију као и непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, и потребну 
документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар, кандидати 
достављају следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, диплома о завршеном 
високом образовању на студијама другог степена (300 
ЕСПБ бодова, као доказ се прилаже и диплома основних 
и мастер студија) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
а у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, наставник предметне наставе/наставник разредне 
наставе: диплома о завршеном високом образовању на 
студијама другог степена (300 ЕСПБ бодова, као доказ 
се прилаже и диплома основних и мастер студија) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, а у складу са Правилни-
ком; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања – уверење из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од шест месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ 
о знању српског језика достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку; ЦВ (биографија кандидата). Рок за пријављивање 

на конкурс је осам дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.Приложена документација се не враћа. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос. Кандидати се упућују 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима, доставља кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на адре-
су: Основна школа „Бранко Радичевић” Габровац (за 
конкурсну комисију), Победе 72, 18000 Габровац. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу је секретар 
школе, телефон: 018/536-728.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
18207 Малча

Наставник предметне наставе – 
математика

са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чл. 139 став 1 тачке 1) 
- 5), чланом 140 ст. 1 и 2, 142 ст. 1 и 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 и др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник Републике Србије - Просветни глас-
ник” 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 и 6/2022) и то: да је стекао одго-
варајуће високо образовање: 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; 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 којима су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Учесник конкурса из тачке 1) подтачка (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Обавезно образовање кандидата је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичних 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 устано-
ви, 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 пола-
гање испита за лиценцу). Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра се 
да има има образовање из претходног ставе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни 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. Остали услови: про-
фесор математике, дипломирани математичар, дипломи-
рани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, профе-
сор математике и рачунарства, дипломирани математи-
чар за математику економије, професор информатике 
- математике, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - примењена математика, 
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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 про-
фесор физике и математике, мастер професор информа-
тике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са избор-
ним предметом Основи геометрије), дипломирани мате-
матичар - професор математике, дипломирани матема-
тичар - теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор географије - 
математике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - тео-
ријско усмерење, професор математике - теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар, дипломира-
ни математичар - механичар, мастер професор предмет-
не наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да поседују најмање 
30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. По расписа-
ном конкурсу учесник конкурса треба да поднесе: 
попуњени пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (само учесник конкурса који је 
променио презиме односно име после издавања уве-
рења, односно дипломе); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал уверења не старији од 6 
месеци); оригинал уверења надлежне Полицијске упра-
ве да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање 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, (оригинал не 
старији од 30 дана од дана објављивања конкурса); ори-
гинал потврду Повереника за заштиту равноправности 
да није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал не старије од 30 дана од дана обја-
ве 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, Булевар краља Алек-
сандра бр. 84, Београд, са назнаком да је потврда 
потребна ради учешћа на конкурсу за пријем у радни 
однос и са навођењем имена, презимена, ЈМБГ-а и адре-
се учесника конкурса на коју се доставља потврда. 
Захтев мора бити својеручно потписан); оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, а за 
лица којима још није издата диплома оверену фотоко-
пију уверења о стеченом одговарајућем образовању; за 
радно место наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка: оверену фотокопију доказа надлежне високошколске 
установе о образовању 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 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (само учесник конкурса који је образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стекао на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања); за радно место наставника, 
васпитача и стручног сарадника: оверену фотокопију 
доказа надлежне високошколске установе о положеним 
испитима из педагогије и психологије односно оверену 
фотокопију доказа о положеном стручном испиту однос-
но испиту за лиценцу (само учесник конкурса који је у 
току студија положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу); оверену фотокопију доказа одговарајуће високош-
колске установе о положеном испиту из српског језика 
(само учесник конкурса који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику). 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 Репу-
блици Српској, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања или су образо-
вање стекли у систему војног школства или у иностран-
ству, као доказ о испуњености услова у погледу стеченог 
образовања, достављају оверену фотокопију решења 
министарства надлежног за послове образовања – (ове-
ра фотокопије не старија од 6 месеци од датума објаве 
конкурса). Уколико учесник конкурса не достави доказе 
из тачке 7) и 8) пријава се сматра потпуном, али канди-
дат који буде засновао радни однос по конкурсу, обаве-
зан 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 засни-
вање радног односа морају бити испуњени и после 
заснивања радног односа. Рок за пријављивање на кон-
курс је осам дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови” Националне службе за запошља-
вање. У поступку одлучивања о избору кандидата 
конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 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 и кандидате у року од 
осам дана упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија 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 кан-
дидатима. Директор Школе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе. Кандидат незадовољан 
решењем о изабраном кандидату може да поднесе жал-
бу Школском одбору Школе, у року од осам дана од дана 
достављања решења. Школски одбор Школе о жалби 
одлучује у року од 15 дана од дана подношења жалбе. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, дос-
тавља уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима. Пријаву послати на 
адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај”, Малча 
18207. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара Школе. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
18105 Ниш, Кнегиње Љубице 10

Наставник у звање ванредни професор 
или редовни професор за ужу уметничку 

област Соло певање

Наставник у звање ванредни професор 
за ужу уметничку област Сликање и 

цртање

Сарадник у звање стручни сарадник за 
ужу уметничку област Клавир

Сарадник у звање сарадник у настави 
за ужу уметничку област Композиција и 

дириговање, оркестар
УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор у звање 
и заснивање радног односа наставника поред општих 
услова, треба да испуњавају и услове прописане чланом 
74 Закона о високом образовању, одредбама Минимал-
них 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 Правилника о поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Нишу и 
Ближих критеријума за избор у звања наставника („Глас-
ник Универзитета 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 рефе-
ренци које је остварио у периоду од избора у претходно 
звање наставника до истека рока за пријављивање кан-
дидата 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 поред општих услова треба да 
испуњавају и услове прописане Законом о високом образо-
вању, Статута Факултета уметности Универзитета у Нишу 
и одредбама Правилника о условима и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника Факулте-
та уметности у Нишу број 1685/16 од 01.10.2019. године. 
Приликом пријављивања на Конкурс кандидати подносе: 
пријаву на Конкурс (образац пријаве на Конкурс кандида-
ти могу преузети на интернет страници Факултета – www.
artf.ni.ac.rs); оверене фотокопије диплома стечене на акре-
дитованим високошколским установама о свим завршеним 
нивоима акредитованих студија из области за коју је Кон-
курс објављен. У случају да кандидат уверењем доказује 
стечен стручни, академски, уметнички односно научни 
назив, прилаже наведено уверење оригинал или оверену 
фотокопију, као и оригинал потврде надлежне високош-
колске установе да диплома није издата. Ако је диплома 

стечена на високошколској установи у иностранству кан-
дидати 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 посе-
дују (за радна места под редним бројевима 1, 2 и 3); био-
графију са библиографијом у штампаном и електронском 
облику – на компакт диску у Wорд формату и пратећим 
материјалом. Компакт диск се прилаже у 4 (четири) исто-
ветна примерка; попуњен, одштампан и потписан образац 
о испуњавању услова за избор у звање наставника који се 
налази на wеб порталу Универзитета у Нишу (www.npao.
ni.ac.rs). Уколико кандидат нема кориснички налог на wеб 
порталу Универзитета у Нишу, потребно је да се ради отва-
рања налога обрати Пројектанту информатичке инфра-
структуре Факултета, путем електронске поште: dejan.
krasic@artf.ni.ac.rs (за радна места под редним бројевима 1 
и 2); кандидати за радна места наставника који су у радном 
односу на Факултету подносе рецензије прописане чланом 
17 Правилника о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Нишу за репре-
зентативне референце у пољу уметности које су остварили 
почев од 26. јула 2022. године (за радна места под редним 
бројевима 1 и 2); 5 (пет) оригиналних уметничких дела из 
области за коју је конкурс објављен и мапу са 10 (десет) 
цртежа (за радно место под редним бројем 2); уверење 
акредитоване високошколске установе о статусу студента 
акредитованог студијског програма мастер академских сту-
дија или специјалистичких академских студија из области 
за коју је конкурс објављен са списком положених испита 
и добијеним оценама (за радно место под редним бројем 
4); видео снимак извођења 5 (пет) композиција различитих 
епоха и карактера на компакт диску (Видео формат: МП4, 
минималне резолуције HD Ready 720п (1280x720пx) из јед-
ног кадра), (за радна места под редним бројевима 3 и 4); 
уверење надлежне полицијске управе да против њих није 
изречена правноснажна пресуда за кривична дела против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи, не старије од 6 (шест) месе-
ци. Кандидати који конкуришу за избор у звања наставника 
одржавају и приступно предавање у складу са одредбама 
Правилника о поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Нишу, када је оно 
Ближим критеријумима предвиђено као обавезан услов 
за избор у звање наставника. Кандидати подносе пријаве 
на Конкурс са прилозима (конкурсну документацију) на 
адресу Факултета уметности у Нишу: Кнегиње Љубице 10, 
18105 Ниш. Рок за пријављивање кандидата на конкурс за 
радна места под редним бројевима 1 и 2 је 15 (петнаест) 
дана од дана објављивања конкурса. Рок за пријављивање 
кандидата на конкурс за радна места под редним бројеви-
ма 3 и 4 је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које 
нису поднете на начин прописан Правилником о поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Нишу, односно Правилником о условима и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа сарад-
ника Факултета уметности у Нишу сматраће се неуредним 
пријавама и неће бити разматране, о чему декан Факултета 
доноси посебан закључак и доставља га подносиоцу прија-
ве и Универзитету у Нишу.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник за избор у звање доцент 
или ванредни професор за ужу научну 

област Термотехника, термоенергетика и 
процесна техника

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да испуњавају 
опште и посебне услове конкурса. Општи услови конкурса 
прописани су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању. Посебни услови кон-
курса прописани су чланом 74 став 6 и став 8 Закона о висо-
ком образовању, чланом 165 став 6 и став 8 Статута Уни-
верзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” 8/2017) 
и члановима 25, 26, 27. и 28. Ближих критеријума за избор у 
звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). 
Декан факултета ће свим учесницима овог конкурса обез-
бедити могућност одржавања приступног предавања, када 
је оно Ближим критеријумима за избор у звања наставника 
предвиђено као обавезни услов за избор у звање настав-
ника по објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 
10. Правилника о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник 
Универзитета у Нишу” 5/2022). Приликом пријављивања 
на конкурс кандидати су у обавези да факултету доста-
ве документацију којом доказују да испуњавају услове из 
овог конкурса и подносе: пријаву; доказ о одговарајућој 
школској спреми (оверен препис дипломе доктора наука и 
оверен препис диплома о завршеним претходним нивоима 

Наука и образовање
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студија); доказ о педагошком искуставу на високошколској 
установи у трајању од најмање три године (потврда или 
уговор о раду); биографију са библиографијом и пратећим 
материјалом; попуњен, одштампан и потписан образац о 
испуњавању услова за избор у звање наставника који се 
може преузети на wеб порталу Универзитета у Нишу: www.
нпао.ни.ац.рс; уверење надлежне полицијске управе да 
против кандидата није изречена правноснажна пресуда 
за кривична дела против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи, које 
је издато након датума расписивања овог конкурса; фото-
копију важеће личне карте, односно очитан образац чипо-
ване личне карте кандидата. Документацију кандидати 
подносе на адресу: Машински факултет у Нишу, Алексан-
дра Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремено приспеле 
пријаве и пријаве без комплетне документације сматраће 
се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему 
Факултет доноси посебан закључак.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-361

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. 
гл. РС”бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17 и 95/18 - аут. тумачење), кандидат мора да испуња-
ва и посебне услове прописане члановима 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” бр. 88/17, 27/18-и други закони, 10/19, 6/20 и 129/21) 
и то: одговарајуће образовање у складу са члановима 140 
и 142 закона о основама система образовања и васпитања; 
под одговарајућим образовањем подразумава се високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10 септембра 2005. године; степен и 
врста образовања морају бити у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка и васпитача у основној школи; 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања 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; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат мора 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 шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кандидата; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(потврду високошколске установе о броју бодова, доказ 
о положеном испиту за лиценцу или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије); уверење МУП-а из 
казнене евиденције; доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи доставља се уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање, као ни копије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу шко-
ле, са назнаком „За конкурс” или доставити лично. Контакт 
телефон: 020/316-361.

ОШ ”АЛЕКСА ШАНТИЋ”
Црквине - Тутин
36321 Црквине

тел. 020/5723-020

Наставник српског - босанског језика
на одређено време, до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ:. Кандидат може да буде примљен у радни 
однос под условима: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије) или б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима којису 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 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, санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик - образовно-васпитни рад 
се остварује на српском језику; 6) да има дозволу за рад 
(лиценцу). Докази о испуњености услова из тачке 1) и 
3)–6) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у 
виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. 

Наставник српског као нематерњег 
језика

за 55% норме

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, 
специјалистичке академске студије) или б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски и 
босански језик - образовно-васпитни рад се остварује на 
босанском и српском језику. Докази о испуњености усло-
ва из тачке 1) и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс 
и подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи, на горе 
наведену адресу најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Решење о избору канди-
дата донеће конкурсна комисија, у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон 020/5723-020.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрије Туцовића бб.

тел. 020/338-420

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Социологија

на одређено време од 5 година

Наставник у звању ванредног професора 
за ужу научну област Рачунарски 

софтвер и програмирање
на одређено време од 5 година

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Специјално физичко 

васпитање
на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област 
Психологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Услови конкурса за кандидате предвиђени су 
одредбама Закона о Високом образовању, Статутом и 
Правилником о избору у звања на Универзитету у Новом 
Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биогра-
фију, оверене фотокопије диплома о завршеним основним, 
мастер / магистарским и докторским студијама, оверена 
фотокопија претходног избора у звање, списак објавље-
них радова и радове, уџбеничку литературу и сл. Пријаве 
се подносе Правној служби Универзитета на горе наведену 
адресу у року од 10 дана од дана објављивања конкурса. 
Образац захтева за пријаву на конкурс за избор у звање и 
засновање радног односа може се преузети на официјал-
ном сајту Универзитета у Новом Пазару - www.uninp.edu.rs. 
Непотписане, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Додатне информације на горе наведени број 
телефона.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА И 
КОЖЕ

НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб.

тел. 020/312-799

Наставник стручних предмета за 
образовни профил техничар дизајна 

графике у подручју рада култура, 
уметност и јавно информисање

Наставник грађевинске групе 
премета у подручју рада геодезија и 

грађевинарство

Наставник практичне наставе у подручју 
рада текстилства

Наставник хемије
са 66% норме

Наставник енглеског језика
са 20% норме, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: На основу члана 139 Закона о основама систе-
ма оразовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021), у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним Законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није 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 (потврда о положеном босанском 
језику). 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.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСТАЛО: Уз одштампани примерак пријемног формулара 
који је прописан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, кандидати су дужни да доставе следећу 
документацију: доказ о стручној спреми - диплома, ори-
гинал или оверена фотокопија, извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверена фотокопија, уверење о 
држављанству, оригинал или оверена фотокопија, доказ о 
познавању језика на коме се обавља образовно васпитни 
рад, односно знање српског и босанског језика кандидат 
доказује стеченим средњим, вишим или високим образо-
вањем на српском и босанском језику или да је кандидат 
положио испит из наведених језика по програму одгова-
рајуће вишокосколске устанпове, у складу са чланом 141 
Закона о основама система образовања и васпитања; уве-
рење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Напомена: лекар-
ско уверење кандидат прилаже пре закључивања уговора 
о раду. Пријаве са потпуном документацијом достављају се 
на горе наведену адресу. Конкурс остаје отворен 8 дана од 
дана оглашавања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„15. ОКТОБАР”

Пивнице

Наставник математике
са 66,67% норме

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не у чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и услове у погледу стручне спреме пред-
виђене Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника 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, 11/18, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Кандидат уз пријаву 
доставља: уверење о држављанству, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми и доказ о неосуђива-
ности. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима и децом се прибавља пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаве је 15 дана. Кан-
дидати попуњавају формулар са званичне странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, и заједно 
са потребном документацијом достављају школи. Пријаве 
слати на адресу школе или предати лично, сваког радног 
дана од 7 до 14 часова. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР” 

21220 Бечеј, Републиканска 135

1. Наставник математике на српском 
наставном језику

са 88,88% норме

УСЛОВИ: Кандидат, треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
а) да има одговарајуће образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) или основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; б) има одговарајућу психичку, физичку и здрав-
ствену способност; в) 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; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски 
језик и мађарски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачке а), в), г) 
и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова 
из тачке б) прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз 
пријаву на конкурс, кандидат је дужан да у 3 примерка дос-
тави доказе о испуњености услова из предметног конкурса 
(један оригинал или јавнобележнички оверена копија и 2 
обичне копије) као и своју биографију.

2. Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат, треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, и 
то: а) да има одговарајуће образовање: 4. степен средњег 
образовања; б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) 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; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и мађарски 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) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, кандидат 
је дужан да у 3 примерка достави доказе о испуњености 
услова из предметног конкурса (један оригинал или јавно-
бележнички оверена копија и 2 обичне копије) као и своју 
биографију.

3. Спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат, треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће образовање: 1. степен стру-
чне спреме (завршена основна школа); б) да има одго-
варајућу психичку, физичку и здравствену способност; 
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 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; г) да има држављанство Републике Србије; д) да 
зна српски језик и мађарски 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) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, кандидат је 
дужан да у 3 примерка достави доказе о испуњености 
услова из предметног конкурса (један оригинал или јав-
нобележнички оверена копија и 2 обичне копије) као и 
своју биографију. 

ОСТАЛО: Пријаве кандидата подносе се у затвореним 
ковертама са назнаком „Конкурс за избор у радни однос 
на неодређено време”. Непотпуни и неблаговремени кон-
курси се неће признати. Контакт телефон: 021/6912-692. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” НСЗ. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована 
од стране директора школе.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, Маршала Тита 118

1. Наставник кларинета
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 – др 
закони и 6/2020) за заснивање радног односа и: да има 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о сте-
пену 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); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има психичку, физичку и здравствену спо-
собности за рад са децом и ученицима; да је држављанин 

Републике Србије; да зна српски језик (доказ су у обавези 
да доставе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику) – доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да при-
ложи: пријавни формулар који попуњава на званичној 
интернет сраници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, штампа га и исти прилаже са документа-
цијом; биографију; диплому или уверење о стеченој струч-
ној спреми, оригинал или оверену фотокопију; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности, 
оригинал; потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика (само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику). 
Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Кандидати чије су 
пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају услове 
за оглашено радно место упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени. Пријаве доставити лично у секретаријату 
школе (од 8.00 до 14.00 часова) или слати препорученом 
пошиљком на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве као и фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежних органа неће бити узете у разматрање. 
Ближе информације на тел. 021/706 431, имејл: omsvrbas@
mts.rs

2. Наставник солфеђа и теорије музике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 27/2018 – др закони 
и 6/2020) за заснивање радног односа и: да има одгова-
рајуће образовање 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 и 9/2020); 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 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 санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са децом и ученицима; да је држављанин Републике 
Србије; да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да при-
ложи: пријавни формулар који попуњава на званичној 
интернет сраници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, штампа га и исти прилаже са документа-
цијом; биографију; диплому или уверење о стеченој струч-
ној спреми, оригинал или оверену фотокопију; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију; извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности, 
оригинал; потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика (само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику). 
Доказ о испуњености услова у погледу психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља кандидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Кандидати чије су 
пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају услове 
за оглашено радно место упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака, о чему ће учесници конкурса 
бити обавештени. Пријаве доставити лично у секретарија-
ту школе (од 8.00 до 14.00 часова) или слати препоруче-
ном пошиљком на адресу школе: Основна музичка школа, 
21460 Врбас, Маршала Тита 118. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве као и фотокопије докумената које нису ове-
рене од стране надлежних органа неће бити узете у раз-
матрање. Ближе информације на тел. 021/706-431, имејл: 
omsvrbas@mts.rs

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: да лице поседује одговарајуће образовање, 
основно образовање, психичку, физичку и и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није осуђи-
вано за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије, и да зна српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Потребна докумен-
тација: Сведочанство о завршеном основном образовању 
(оригинал или оверена фотокопија) уколико кандидат има 
завршену средњу школу, може доставити диплому о завр-
шеном средњем образовању. Доказ да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободне, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; (из полицијске станице- не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика (односи се на 
кандидате који нису образовање стекли на српском јези-
ку). Фотокопије докумената се оверавају од стране јавног 
бележника. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 
Доситејева 3, 21400 Бачка Паланка. Ближе инф.о конкурсу 
на тел. 021/6041-244.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АЛЕКСА ШАНТИЋ”

21426 Вајска, Маршала Тита 33

1. Наставник предметне наставе - 
немачки језик

са 88,89% радног времена

2. Наставник предметне наставе – 
биологија

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/2027, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21), да има одго-
варајуће високо образовање за радно место наставника, 
односно да испуњава услове из члана 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закони, 6/2020 129/21) и да испуњава услове у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020 и 3/2021) за наведено радно место. Психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са ученицима, 
да лице које конкурише није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примања мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско понашање, да 
има држављанство Републике Србије, да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад, да има у 
складу са чланом 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, 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 психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 

бодова. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Заједно са 
одштампаним пријавним формуларом који се налази на 
званичној интернет страници, школи се доставља: ове-
рена фотокопија дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020 и 3/2021) за радно место 
за које конкурише, оргинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу са 
холограмом, оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству РС (не старији од 6 месеци), потврду Пове-
реника за заштиту равноправности да није утврђено дис-
криминаторно понашање, фотокопију личне карте, уко-
лико диплома није издата на српском језику, потврду да 
зна српски језик а за лица која нису стекла образовање на 
српском језику-доказ о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе, доказ 
односно уверење о поседовању образовања из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 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 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова, издато од стране одговарајуће 
високошколске установе. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма, изабрани кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду.У поступку одлучивања о избору наставника, коми-
сија врши ужи избор кандидата које упућује на претход-
ну психолошку процену са рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Неће се разматрати пријаве 
које су неблаговремене, непотпуне уз које нису приложе-
ни докази који се траже конкурсом и оних кандидата који 
не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са свим траженим докумен-
тима и доказима о испуњавању услова, доставити лично 
или на адресу: Основна школа „Алекса Шантић”, улица 
Маршала Тита број 33, 21426 Вајска, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”, са назнаком 
„За конкурс - наставник предметне наставе ____ (навести 
радно место за које се конкурише) “. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон 
021/775-873.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РУЖИН ГАЈ“

21000 Нови Сад, Ружин гај 21
тел. 062/536-923

Васпитач предшколског узраста
УСЛОВИ: VII степен дипломирани васпитач; без обзира на 
радно искуство; енглески језик почетни ниво. Рад у смена-
ма. Рок за пријаву 04.02.2023. Јављање на горе наведени 
телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ШАМУ МИХАЉ”

21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34

Наставник разредне наставе
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18 
– аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене чланом 139, чланом 140 , 141, 142 
и чланом 144 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
– др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) – даље закон и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, 
бр: 11-2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 16/2020, 3/2021 и 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022). У радни однос у установи 
може да буде примљено лице: 1) поседује 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; 

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 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Наведени услови се доказују приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова под тач. 1), 3), 4) и 5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ под тачка 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс се састоји 
од: пријавни формулар (кандидат попуњава на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја) -одштампан, потписан; кратка биогра-
фија; оверене фотокопије дипломе / уверење о школској 
спреми, уверење о некажњавању лица-оригинал (не ста-
рији од 6 месеци); уверење о држављанству (не старији 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених - на про-
писаном обрасцу са холограмом; доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику) – оригинал или оверену фотокопију и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (мађар-
ски језик- образовно васпитни рад се изводи на мађарс-
ком наставном језику) уколико одговарајуће образовање 
није стечено на мађарском језику) – оригинал или овере-
ну фотокопију. 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. 
Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са неовереном 
документацијом неће се узимати у разматрање. Пријаве 
доставити на адресу: ОШ „Шаму Михаљ”, Др Имреа Киша 
34, 21226 Бачко Петрово Село, са назнаком “ За конкурс 
– наставник разредне наставе на мађарском наставном 
језику”. Рок за пријаву је 10 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији “Послови”. Ближе информације могу 
се добити на телефон 021/6903-039.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/4852-427

1. Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Организација и 
технологије транспортних система

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Саобраћајно инжењерство, да 
је претходне степене студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно да има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 14 Правилника о минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 
2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Производни и услужни системи, 
организација и менаџмент

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно 
да има најмање три године педагошког искуства на висо-
кошколској установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универ-
зитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним 
условима за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним кри-
теријумима за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

Наука и образовање
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3. Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Теоријска електротехника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8), односно да има 
најмање три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним усло-
вима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и 
члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

4. Наставник за ужу научну област 
Људски ресурси и комуникације

у звању ванредног професора на одређено 
време од 5 година или редовног професора на 

неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Индустријско инжењерство и и 
инжењерски менаџмент или Психолошке науке, да је прет-
ходне степене студија завршио са просечном оценом нај-
мање осам (8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као и услови 
прописани чланом 74 Закона о високом образовању, чла-
ном 143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 
Правилника о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правил-
ника о минималним критеријумима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

5. Наставник за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
у звању ванредног професора на одређено 

време од 5 година или редовног професора на 
неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Индустријско инжењерство и и 
инжењерски менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање осам (8), односно 
да има најмање три године педагошког искуства на висо-
кошколској установи, као и услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, чланом 143 Статута Универ-
зитета у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним 
условима за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду и члановима 2 и 3 Правилника о минималним кри-
теријумима за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

6. Наставник за ужу научну област 
Инжењерство заштите животне средине

у звању ванредног професора на одређено 
време од 5 година или редовног професора на 

неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Инжењерство заштите животне 
средине и заштите на раду или Машинско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошколској установи, 
као и услови прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 14 Правилника о минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду и члановима 
2 и 3 Правилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

7. Наставник за ужу научну област 
Примењене рачунарске науке и 

информатика
у звању ванредног професора на одређено 

време од 5 година или редовног професора на 
неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство или ИМТ (Информациони инжењеринг) 
или ИМТ (Информациони и аналитички инжењеринг), да 

је претходне степене студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно да има најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом образовању, 
чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 14 
Правилника о минималним условима за избор наставника 
на Универзитету у Новом Саду и члановима 2 и 3 Правил-
ника о минималним критеријумима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

8. Наставник за ужу научну област 
Електроника

у звању ванредног професора на одређено 
време од 5 година или редовног професора на 

неодређено време

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена доктор-
ска дисертација из области Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, да је претходне степене студија завршио 
са просечном оценом најмање осам (8), односно да има 
најмање три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74 Закона 
о високом образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду, чланом 14 Правилника о минималним усло-
вима за избор наставника на Универзитету у Новом Саду и 
члановима 2 и 3 Правилника о минималним критеријумима 
за избор наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

9. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен науч-
ни назив доктора наука, односно доктора уметности или 
одбрањена докторска дисертација, из области Индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент, као и услови про-
писани чланом 13. Правилника о минималним условима за 
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

10. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Информационо-комуникациони системи
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен науч-
ни назив доктора наука, односно доктора уметности или 
одбрањена докторска дисертација, из области Индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент, као и услови про-
писани чланом 13. Правилника о минималним условима за 
избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

11. Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Геоинформатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене докторске студије, односно стечен науч-
ни назив доктора наука, односно доктора уметности или 
одбрањена докторска дисертација из области Електротех-
ничко и рачунарско инжењерство или Геодетско инжењер-
ство, као и услови прописани чланом 13. Правилника о 
минималним условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

12. Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Аутоматика и управљање 

системима
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство или Мехатро-
ника и студент је докторских студија који је сваки од претход-
них степена студија завршио са просечном оценом најмање 
8 (осам) или завршене магистарске студије из области Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство по законима пре 
доношења Закона о високом образовању коме је прихваће-
на тема докторске дисертације, као и услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о 
минималним условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

13. Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Рачунарска графика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство или Архитек-
тура или Машинско инжењерство или Математичке науке 
или Рачунарска графика или Примењена математика и 
студент је докторских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом најмање 8 
(осам) или завршене магистарске студије из области Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство или Архитектура 
или Машинско инжењерство или Математичке науке или 
Рачунарска графика или Примењена математика по зако-
нима пре доношења Закона о високом образовању коме је 
прихваћена тема докторске дисертације, као и услови про-
писани чланом 84 Закона о високом образовању, чланом 
156 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Ста-
тута Факултета техничких наука у Новом Саду и чланом 12 
Правилника о минималним условима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

14. Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Електрична мерења, 

метрологија и биомедицина
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршене мастер академске студије из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство и студент је 
докторских студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 8 (осам) 
или завршене магистарске студије из области Електротех-
ничко и рачунарско инжењерство по законима пре доно-
шења Закона о високом образовању коме је прихваћена 
тема докторске дисертације, као и услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета 
техничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правилника о 
минималним условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

15. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Мехатроника, роботика, аутоматизација 
и интегрисани системи

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању 
са просечном оценом најмање осам (8) из области Индус-
тријско инжењерство и инжењерски менаџмент или Елек-
тротехничко и рачунарско инжењерство или Машинско 
инжењерство или Мехатроника и уписане мастер академске 
студије или специјалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 
155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута 
Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

16. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Инжењерство информационих система
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области Инфор-
мационе технологије или Индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент или Електротехничко и рачунар-
ско инжењерство и уписане мастер академске студије или 
специјалистичке академске студије, као и услови прописа-
ни чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута 
Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

17. Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област Теоријска 

и примењена физика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области Примење-
на физика или физичке науке и уписане мастер академске 
студије или специјалистичке академске студије, као и усло-
ви прописани чланом 83 Закона о високом образовању, 
чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 
163 Статута Факултета техничких наука, чланом 11 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор наставника 
и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Наука и образовање
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18. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Примењене рачунарске науке и 

информатика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из области Елекро-
техничко и рачунарско инжењерство или ИМТ (Информа-
циони инжењеринг) или ИМТ (Информациони и аналитич-
ки инжењеринг) и уписане мастер академске студије или 
специјалистичке академске студије, као и услови прописа-
ни чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута 
Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

19. Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област Теорије и 
интерпретације геометријског простора 

у архитектури и урбанизму
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно 
основне академске студије или завршен факултет по зако-
нима важећим пре доношења Закона о високом образо-
вању са просечном оценом најмање осам (8) из области 
Архитектура (ТТ) и уписане мастер академске студије или 
специјалистичке академске студије, као и услови прописа-
ни чланом 83 Закона о високом образовању, чланом 155 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута 
Факултета техничких наука, чланом 11 Правилника о мини-
малним критеријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

20. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Електроника
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно 
основне академске студије или завршен факултет по зако-
нима важећим пре доношења Закона о високом образо-
вању са просечном оценом најмање осам (8) из области 
Електротехничко и рачунарско инжењерство и уписане 
мастер академске студије или специјалистичке академ-
ске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о 
високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета 
у Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких 
наука, чланом 11 Правилника о минималним критеријуми-
ма за избор наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

21. Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област Теоријска 

и примењена математика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно 
основне академске студије или завршен факултет по зако-
нима важећим пре доношења Закона о високом образо-
вању са просечном оценом најмање осам (8) из области 
Примењена математика или математичке науке и уписане 
мастер академске студије или специјалистичке академ-
ске студије, као и услови прописани чланом 83 Закона о 
високом образовању, чланом 155 Статута Универзитета 
у Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких 
наука, чланом 11 Правилника о минималним критеријуми-
ма за избор наставника и сарадника на Факултету технич-
ких наука у Новом Саду.

22. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Технологије пластичног деформисања 
адитивне и виртуелне технологије

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Завршене студије првог степена, односно основне 
академске студије или завршен факултет по законима 
важећим пре доношења Закона о високом образовању са 
просечном оценом најмање осам (8) из машинско инжењер-
ство и уписане мастер академске студије или специјалис-
тичке академске студије, као и услови прописани чланом 
83 Закона о високом образовању, чланом 155 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 163 Статута Факултета тех-
ничких наука, чланом 11 Правилника о минималним кри-
теријумима за избор наставника и сарадника на Факултету 
техничких наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног односа и 
избор у звање (навести звање, прецизан назив уже научне 
области и датум објављивања конкурса); краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија. 
за дипломе стечене у иностранству потребно је приложити 
доказ о признавању стране високошколске исправе; фотоко-
пирану или очитану личну карту; потврду о оцени резултата 
педагошког рада - мишљење студената, уколико кандидат 
поседује педагошко искуство; потврду из МУП-а да кандидат 
није правоснажно осуђиван за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високошкол-
ска установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи; копије објављених научних, односно 
стручних радова у научним часописима, зборницима или 
саопштених на међународним или домаћим научним скупо-
вима, односно признатих уметничких остварења, оригинал-
них стручних остварења (пројеката, студија, патената, ори-
гиналних метода и сл.). објављених уџбеника, монографија, 
практикума или збирки задатака, за ужу научну, уметничку, 
односно стручну област за коју се бира; доказе о руковођењу 
или учешћу у научним, односно уметничким пројектима, ост-
вареним резултатима у развоју научно-наставног подмлат-
ка на факултету, учешћу у завршним радовима на специја-
листичким, мастер и докоторским академским студијама. За 
избор у звање сарадника у настави или сарадника у настави 
из уметничког поља приложити и: потврду да је кандидат 
студент мастер академских студија или специјалистичких 
академских студија. За избор у звање асистента или асис-
тента из уметничког поља приложити и: потврду да је кан-
дидат студент докторских студија. Уколико кандидат посе-
дује диплому магистра наука, односно магистра уметности и 
потврду да кандидат има прихваћену тему докторске дисер-
тације, односно докторског умнетничког пројекта. За избор 
у звање: доцента, ванредног професора, или редовног про-
фесора приложити и: попуњен електронски образац: Рефе-
рат комисије о кандидатима за избор у звање наставника 
- UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf на сајту Универзите-
та у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
javnost-rada-2/dokumenti/aktiuns/send/45-izbor-u-zvanje/261-
obrazac-izbor-u-zvanje Кандидат исти треба да пошаље на 
e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву 
кандидата. За сваку одредницу коју кандидат испуњава нео-
пходно је приложити доказ у форми одлуке, решења, потвр-
де и сл. За чланство у удружењима, одборима, органима 
управљања и сл., неопходно је доставити потврду надлеж-
них институција или навести линк са сајта институције на 
ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За чланство 
у комисијама за изборе у звања, неопходно је доставити 
решење о именовању комисије. За учешће у програмским и 
организационим одборима скупова, неопходно је доставити 
потврду о учешћу или навести линк са сајта институције на 
ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За избор у 
звање редовног професора, као доказе о цитираности оба-
везно је доставити потврду Матице српске, поред које канди-
дат може доставити и друге доказе (научне радове у којима 
се види цитираност, одштампану листу цитата са Scopus-а 
и сл.). Ако је научни рад који представља услов за избор у 
звање наставника у штампи, неопходно је да аутор приложи 
потврду уредништва часописа са подацима о називу чланка, 
ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати 
на горе наведену адресу за сваки конкурс за стицање звања 
и заснивање радног односа, посебно. Комисија ће размат-
рати само благовремене пријаве. Одлука о избору у звање 
ступа на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о 
раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”
Гајдобра – Нова Гајдобра

21432 Гајдобра, Невесињска 2

Наставник немачког језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у складу са чла-
новима 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 129/21) да је врста 
стручне спреме наставника немачког језика у складу са Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/20, 3/21) поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са учени-
цима (уверење надлежне установе тражиће се накнадно од 
изабраног кандидата, пре закључења уговора), психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима на захтев 
школе извршиће Национална служба за запошљавање; 
поседовање држављанства РС; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 

васпитања; да зна језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, ЦВ; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образовању; 
оригинал уверење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(прибављено од стране надележног органа МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству РС; оригинал или оверена копија извода из 
МКР, фотокопију личне карте; доказ о познавању српског 
језика подноси само кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Пријаве се подносе на адресу: ОШ ”Алекса 
Шантић” Невесињска 2, 21432 Гајдобра. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

21217 Бачко Градиште, Школска 33

1. Наставник предметне наставе на 
српском језику - математика

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може бити 
примљен кандидат који испуњава услове из чл. 139 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр.. и 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21), опште услове из Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр.: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), и то: 
да има одговарајуће високо образовање, прописано чланом 
140 став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, 
као и чланом 142 став 1 и став 2, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете, пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима, оверену копију или 
оригинал дипломе о стеченој врсти и степену образовања, 
оверену копију или оригинал извода из матичне књиге рође-
них – документ не старији од 6 месеци, оверену копију или 
оригинал уверења о држављанству – документ не старији од 
6 месеци, доказ да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 
3 документ не старији од 6 месеци - документ издаје МУП, 
доказ да за лице није донето решење о спровођењу истра-
ге, није подигнута оптужница или донет оптужни предлог за 
кривична дела - документ не старији од 6 месеци - документ 
издаје суд, доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење). Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за запошљавање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом се подносе лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Светозар Марковић”, 21217 Бачко 
Градиште, Школска бр. 33, са назнаком „За конкурс настав-
ник предметне наставе - математика”. Ближе информације 
могу се добити на телефон 021/2906-039. 

2. Административни радник
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може 
бити примљен кандидат који испуњава услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21), опште услове из Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр.: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), и 
то: да има одговарајуће образовање - средња стручна спре-
ма, са четвртим степеном завршене гимназије или средње 
школе правно-економског смера, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни форму-
лар са сајта Министарства просвете, пријаву на конкурс са 
основним биографским подацима, оверену копију или ори-
гинал дипломе о стеченој врсти и степену образовања, ове-
рену копију или оригинал извода из матичне књиге рође-
них – документ не старији од 6 месеци, оверену копију или 
оригинал уверења о држављанству – документ не старији од 
6 месеци, доказ да лице није осуђивано правноснажном пре-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5501.02.2023. |  Број 1025 |   

судом за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 
3 документ не старији од 6 месеци - документ издаје МУП, 
доказ да за лице није донето решење о спровођењу истра-
ге, није подигнута оптужница или донет оптужни предлог за 
кривична дела - документ не старији од 6 месеци - документ 
издаје суд, доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење). Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за запошљавање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом се подносе лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Светозар Марковић”, 21217 Бачко 
Градиште, Школска бр. 33, са назнаком „За конкурс админи-
стративни радник”. Ближе информације могу се добити на 
телефон 021/2906-039.

3. Наставник предметне наставе на 
српском језику - немачки језик

са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може бити 
примљен кандидат који испуњава услове из чл. 139 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр.. и 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 
и 129/21), опште услове из Закона о раду („Сл. гласник РС”, 
бр.: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), и то: 
да има одговарајуће високо образовање, прописано чланом 
140 став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, 
као и чланом 142 став 1 и став 2: да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да је држављанин Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете, пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима, оверену копију или 
оригинал дипломе о стеченој врсти и степену образовања, 
оверену копију или оригинал извода из матичне књиге рође-
них – документ не старији од 6 месеци, оверену копију или 
оригинал уверења о држављанству – документ не старији од 
6 месеци, доказ да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 
3 документ не старији од 6 месеци - документ издаје МУП, 
доказ да за лице није донето решење о спровођењу истра-
ге, није подигнута оптужница или донет оптужни предлог за 
кривична дела - документ не старији од 6 месеци - документ 
издаје суд, доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење). Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за запошљавање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом се подносе лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Светозар Марковић”, 21217 Бачко 
Градиште, Школска бр. 33, са назнаком „За конкурс настав-
ник предметне наставе - немачки језик”. Ближе информације 
могу се добити на телефон 021/2906-039.

4. Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова може бити 
примљен кандидат који испуњава услове из чл. 139, 140 
став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 и тачка 2) истог члана, чла-
ном 142 став 1 и став 2Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21), опште услове из 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 - аутентич-
но тумачење), и то: 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; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у члану 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да је држављанин Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете, пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима, оверену копију или 
оригинал дипломе о стеченој врсти и степену образовања, 
оверену копију или оригинал извода из матичне књиге рође-
них – документ не старији од 6 месеци, оверену копију или 
оригинал уверења о држављанству – документ не старији од 
6 месеци, доказ да лице није осуђивано правноснажном пре-

судом за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 
3 документ не старији од 6 месеци - документ издаје МУП, 
доказ да за лице није донето решење о спровођењу истра-
ге, није подигнута оптужница или донет оптужни предлог за 
кривична дела - документ не старији од 6 месеци - документ 
издаје суд, доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење). Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за запошљавање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом се подносе лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Светозар Марковић”, 21217 Бачко 
Градиште, Школска бр. 33, са назнаком „За конкурс настав-
ник разредне наставе”. Ближе информације могу се добити 
на телефон 021/2906-039.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
21420 Бач, Школска 1

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

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду као и посебне услове прописане чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о степе-
ну 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, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022) и то: 1. да има одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне однос-
но стручне области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице које је стекло образовање на студијама другог 
степена из области педагошких наука или интердисцилинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
стручне области или области педагошких наука мора да има 
завршене студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та. 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 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 на 
којем остварује образовно-васпитни рад. На основу Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада на пословима радног места наставни-
ка математике, може да изводи лице које је стекло високо 
образовање, и то: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за теоријску математи-
ку и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломирани мате-
матичар за математику економије, професор информатике 
- математике, дипломирани математичар - астроном, дипло-
мирани математичар - примењена математика, дипломира-
ни математичар - математика финансија (са изборним пред-
метом Основи геометрије), дипломирани информатичар, 
мастер математичар, мастер професор математике, мастер 
професор математике и физике, мастер професор математи-
ке 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 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 математи-
чар - професор математике. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским програ-
мима 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.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за пријаву на 
конкур, који се преузима на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете (http: //www.mpn. gov.rs/), а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријавни формулар 
потребно је да кандидати доставе школи: доказ да посе-
дује одговарајуће образовање: оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању у складу са Законом и 
Правилником(кандидати који су стекли образовање по про-
писима о високом образовању почев од 10.09.2005. године 
уз мастер диплому прилажу и диплому основних академских 
студија); доказ да је држављанин Републике Србије: уве-
рење о држављанству Републике Србије - оригинал или ове-
рена копија), доказ, из казнене евиденције МУП РС, да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а, не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека рока конкурса); потврду 
издату од стране Повереника за заштиту равноправности да 
за кандидата није утврђено дискриминаторно понашање из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, доказ о знању српког језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику), пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма вршиће надлежна служба за послове запошљавање, 
пре доношења решења о избору кандидата. Кандидат који 
буде изабран у обавези је да пре закључења уговора о раду 
достави доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење). 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у часопису 
„Послови”. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа 
„Вук Караџић” Бач, Школска број 1 21420 Бач, са назнаком: 
„За конкурс – наставник математике” или предати лично у 
секретаријату школе, радним данима од 8.00 до 14.00 часо-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Приложена документа се не враћају. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
путем телефона 021/6071-207.

ПАНЧЕВО

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
26220 Ковин, ЈНА 34

тел./факс: 013/741-081
e-mail: uprava@os-djurajaksic.edu.rs

www.os-djurajaksic.edu.rs

Наставник информатике и рачунарства
за 55% 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 - одлука УС, 
113, /2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), потребно 
је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то да: 1) има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 3 став 1 тачка 
14. 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 и 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21 и 4/21); 2) има положен стручни испит –дозвола за 
рад - лиценца 3) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) није осуђи-
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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 при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 5) има држављанство Репу-
блике Србије; 6) да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (само за кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику). Докази из т. 1, 2, 4, 5 и 6 (одго-
варајуће образовање, дозвола за рад - лиценца, неосуђи-
ваност, држављанство РС, знање српског језика) прилажу 
се уз пријаву на конкурс, а доказ из т. 3 о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар 
са званичне интернет странице, потребно је да кандидат 
достави школи: кратку биографију (ЦВ), оверени пре-
пис дипломе одговарајућег образовања, степена и врсте 
стручне спреме, прописаног чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у складу са чланом 
3 став 1 тачка 14 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21), оверени препис потвр-
де, уверења или друге исправе, факултета о положеним 
испитима из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, (за кандидате који су високо образовање стекли 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године); оверени препис уверења / потвр-
де о положеном стучном испиту, дозвола за рад, лиценца); 
уверење надлежне полицијске управе / суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
дело из чл. 139, ст. 1, т. 3, (Закона основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и129/2021); уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених на про-
писаном обрасцу са холограмом; оверени препис уверења/
сертификата/потврде, или друге исправе одговарајуће 
образовне установе да је кандидат положио испит из спрс-
ког језика (само за кандидате који образовање нису стекли 
на српском језику). Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Одлуку о избору канди-
дата донеће конкурсна комисија након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима.

Школски мајстор
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 - одлука УС, 
113, /2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), потребно 
је да кандидат испуњава и посебне услове у складу са и 
Правилником систематизацији радних места у ОШ “Ђура 
Јакшић” и то да: 1) има одговарајуће образовање, III сте-
пен стручне спреме машинске или грађевинске струке, 
положен стручни испит за ПП заштиту, стручна оспособље-
ност за руковање котловским постројењима 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. (само за кан-
дидате који образовање нису стекли на српском језику). 
Докази из т. 1, 3, 4 и 5 (одговарајуће образовање, стручни 
испит за ПП заштиту стручна оспособљености за руковање 
котловским постројењима, неосуђиваност, држављанство, 
знање српског језика) прилажу се уз пријаву на конкурс, 
а доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави школи: кратку 
биографију (ЦВ), оверени препис дипломе / сведочанства о 
стеченом образовању; оверени препис уверења / сертифи-

ката о положеном стручном испиту за ПП заштиту; оверени 
препис сертификата / потврде о стручној оспособљености 
за руковање котловским постројењима; уверење надлежне 
полицијске управе / суда да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела дело из чл. 139, ст. 
1, т. 3, (Закона основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни, 10/2019, 6/2020, 129/2021); уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу 
са холограмом; оверени препис уверења / сертификата / 
потврде, или друге исправе одговарајуће образовне уста-
нове да је кандидат положио испит из спрског језика (само 
за кандидате који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Доказ о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) прилаже изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Одлуку о избору кандидата донеће кон-
курсна комисија након добијања резултата психолошке 
процене кандидата, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају на адресу школе, са назнаком “За конкурс”. 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. 
87/2018). Неће се разматрати пријаве које су неблаговре-
мене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се 
траже конкурсом. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити података о лично-
сти (“Сл. гласник Р”, бр. 87/2018). Рок за пријаву на Кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање “Послови”. Информа-
ције о конкурсу могу се добити од секретара школе на тел. 
013/741-081.

ОШ „БОРА РАДИЋ”
26222 Баваниште, Вукице Митровић 1

тел. 013/751-511

Наставник српског језика
са 83,33% радног времена

Наставник физике
са 90% радног времена

Стручни сарадник – педагог
на одређено време до повратка запослене са 

функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 129/21), као и услове из Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 
и 15/2022). Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло 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 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. 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у члану 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на којем се остварује образовно- васпитни 
рад. Уз одштампан образац пријавног формулара, канди-
дати достављају доказ о испуњености услова у погледу 
стручне спреме (оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме), уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) и 
уверење или потврду да није осуђиван (не старије од 6 

месеци). Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (не ста-
рије од 6 месеци), прилаже кандидат приликом заснивања 
радног односа, а пре закључења уговора о раду. Образац 
пријавног формулара кандидати преузимају са сајта Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs) Сви докази се подносе у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова се предају непосредно у секретаријату школе 
сваког радног дана од 9 до 14 часова или се шаљу поштом 
на адресу: ОШ „Бора Радић”, 26222 Баваниште, Вукице 
Митровић број 1. Пријаве се предају у затвореној коверти, 
са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос на радно 
место за које конкуришу”. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у огласној пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање „Послови”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“23. МАЈ”

26000 Панчево, Браће Јовановића 89
тел. 013/318-977

1. Стручни сарадник психолог

2. Наставник групе стручних предмета 
грађевинско / архитектонске групе 

предмета

3. Организатор практичне наставе и 
вежби

4. Наставник практичне наставе – 
фризер

УСЛОВИ: 1. Образовање: поред општих услова о засни-
вању радних односа предвиђених Законом о раду, кан-
дидат треба да испуњава услове за заснивање радног 
односа предвиђене чланом 139, 140 и 141 став 4 (односи 
се на наставника практичне наставе-фризера) у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат 
треба да испуњава и посебне услове у погледу стручне 
спреме за радна места предвиђена Правилником о врсти 
стручне спреме наставника, помоћних наставника и струч-
них сарадника у стручним школама и то: 

За радно место 1: Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС“ бр. 4/2022) и Правилника о систематизацији и органи-
зацији радних места у Техничкој школи ”23. мај” Панчево за 
школску 2022/2023.

За радно место 2: Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада геодезија и 
грађевинарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
5/22).

За радно место 3: Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника, и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада пољопривреда, 
производња и прерада хране („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 5/22), Правилника о степену и врсти настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада личне услуге („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 4/22 и 15/22), 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. гласник 
РС“, бр. 5/22) 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 - Просветни гласник” бр. 5/22).

За радно место 4: Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада личне услуге 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 4/22 и 15/22).

ОСТАЛО: Образовно-васпитни рад у школи могу да обављају 
наставник и стручни сарадник који су стекли одговарајуће 
високо образовање у смислу члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) одговарајуће стечено 
високо образовање у смислу члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 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 одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-

Наука и образовање
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тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. Лице 
из става 1 до 3 овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета.Лице из става 1 
тачка 1 подтачка 2 члана 140 мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. За радно место бр. 
4 послове наставника практичне наставе - фризера у смислу 
члана члана 141 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. 2) Психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима (за сва радна места), 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
изречена 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 родоскрвнуће, 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 пра-
вом, без обзира на кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (за сва 
радна места), 4) да има држављанство Републике Србије (за 
сва радна места), 5) зна српски језик и језик на коме оства-
рује образовно-васпитни рад (за сва радна места). Наведени 
услови доказују се приликом пријема у радни однос. Доказ 
о испуњености услова 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а испуњеност услова 2 (доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима), кандидати 
достављају пре закључивања уговора о раду. Кандидат оба-
везно попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете. Одштапани пријавни фор-
мулар кандидат доставља уз следећу документацију: крат-
ку биографију са кретањем у служби; диплому (уверење) о 
одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење о држављанству РС (оригинал или оверену 
фотокопију, не старију од 6 месеци); уверење да кандидат 
није кажњаван за горе наведена дела, које издаје надлеж-
на полицијска управа (оригинал или оверену фотокопију, 
не старију од 6 месеци); доказ о знању српског језика) ако 
кандидат прилаже диплому о завршеном школовању на срп-
ском језику, не треба да доставља додатне доказе о испуње-
ности овог услова). У пријави на конкурс кандидат је дужан 
да наведе тачну адресу на којој станује или достави било који 
документ издат од стране надлежног органа из кога се она 
може јасно видети. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор Решењем у смислу члана 154 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Кандидати који 
испуњавају услове конкурса у року прописаном чланом 154 
ЗОСОВ шаљу се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Конкурсна комисија спроводи поступак у 
смислу члана 154 ЗОСОВ и доставља директору Образложе-
ну листу свих кандидата. Директор доноси решење о избо-
ру кандидата у смислу члана 154 ЗОСОВ. Пријаву поднети 
у року од 8 дана од дана објављивања у листу “Послови”, 
лично у секретаријату школе (сваког радног дана од 8 до 14 
часова), или поштом на адресу: Техничка школа “23. мај” 
Панчево, Браће Јовановића 89, 26000 Панчево, са назнаком 
“За конкурс”. Ближе информације се могу добити на телефон 
013/ 318-977. Неблаговремене и неуредне пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОШ „ЛУКРЕЦИЈА АНКУЦИЋ”
26350 Самош, Маршала Тита 27

Наставник енглеског језика
за 74,44% норме

Секретар школе
за 50% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду, за пријем у радни однос кандидат тре-
ба да испуњава следеће услове прописане чланом 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи и то: 1. да има 
одговарајуће образовање (високо образовање стечено 
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 или групу предмета, 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или области 
педагошких наука, високо образовање стечено на основ-
ним студијама првог степена/ основне академске, односно 
струковне студије и специјалистичке струковне студије у 

трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
из става 1 овог члана се доказују приликом пријема у ардни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачка 1) 3)-5) овог члана су саставни део 
пријаве на конкурс а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се 
пре пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 
попуњен пријавни формулар који се налази на сајту Минис-
тарства просвете; доказ да поседују одговарајуће образо-
вање; оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству; оригинал или оверену копију уверења из 
казнене евиденције; доказ о познавању српског језика уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику; 
биографију у слободној форми. Психолошку процену спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за послове запошљавања применом 
стандардних поступака, а на упут школе. Пре закључења 
уговора о раду кандидат треба да прибави уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса слати на адресу школе, са назнаком „Не 
отварати, пријава за конкурс“. Рок за подношење пријава 
је осам дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ”

26354 Добрица, Светог Саве 408

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 40% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са дужности директора у 

првом мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1. да има 
стечено одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („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, дипло-
мирани педагог физичке културе, професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране, професор физичког васпитања - дипломирани 
организатор спортске рекреације, професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут, дипломи-
рани професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и спорта, мастер про-
фесор физичког васпитања и кинезитерапије, професор 
физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпи-
тања 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 одгова-
рајући предмет), мастер спортске и терапијске физичке 
активности. 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 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 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. Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву на конкурс (са кратком биографијом) 
и пријавни формулар, кандидат доставља: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци, 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 
фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику или 
оригинал или оверена фотокопија уверења односно 
потврде о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, у року од 
15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”, 
поштом или лично у затвореном омоту на адресу: Основ-
на школа „Сава Вељковић”, 26354 Добрица, Светог Саве 
408, са назнаком “За конкурс - наставник физичког и 
здравственог васпитања”. Неблаговремене, неуредне и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Неблаговремена 
пријава је она пријава која је поднета након истека рока 
важења конкурса. Неуредна пријава је она пријава у 
којој нису сви докази у оригиналу или овереним фото-ко-
пијама. Изузетак од овере су пријавни формулар, радна 
и животна биографија. Непотпуна пријава је она пријава 
која не садржи све доказе из конкурса и није поднета 
на напред наведеном пријавном формулару. Конкурсна 
документација се не враћа. Лице надлежно за контакт са 
кандидатима је секретар установе, информације може-
те добити путем контакт телефона 013/658-009. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована од стране 
директора установе посебним решењем.

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
26214 Дебељача, Серво Михаља 32

Наставник мађарског језика и 
књижевности

са 94,44% радног времена

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

у одељењима на мађарском наставном језику, 
са 60% радног времена

Наставник историје
са 70% радног времена

Наставник билогије
са 60% радног времена

УСЛОВИ Кандидати морају да испуњавају услове за засни-
вање радног односа, у складу са чланом 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и 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, 3/2021, 4 /2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и16/2022) односно морају: 
1. имати одговарајуће образовање 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, 6/2020 
и 129/2021) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 3/2021, 4 /2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 
15/2022 и16/2022); 2. имати психичку, физичку и здрастве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. морају 
поседовати доказ о неосуђиваности, односно не смеју бити 
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. имати држављанство Репу-
блике Србије; 5. знати српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. 

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете и нау-
ке; доказ о одговарајућем образовању (оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе); извод из матичне књиге рође-
них на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или 
фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о неосуђиваности односно доказ / уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групекривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатроско понашање 
(не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; доказ 
о знању српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику) - као доказ 
се доставља диплома о завршеном школовању на српском 
језику - основно, средње, више или високо или положен 
испит из српског језика - уверење одговарајуће високош-
колске установе да је лице положило испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
оригинал или оверена фотокопија; доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - мађарски језик 
– као доказ се доставља диплома о завршеном школовању 
на мађарском језику - основно, средње, више или високо 
образовање или положен испит из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, оригинал 
или оверена фотокопија. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здраственој способности за рад са ученицима 
се доставља непосредно пре закључења уговора о раду. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор. 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. Канди-
дати који испуњавају услове 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. Пријаве на конкурс се могу достављати 
доставити лично или поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком “За конкурс за пријем у радни однос“. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. У пријави кандидати 
наводе своју биографију са личним подацима и контакт 
подацима. Непотпуне и неблаговремене пријаве, пријаве 
са приложеним, а неовереним фотокопијама, као и пријаве 
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу обра-
зовања, врсте и степена стручне спреме неће бити узете у 
разматрање. Оверене фотокопије не могу бити старије од 
6 месеци. Школа није у обавези да враћа конкурсну доку-
ментацију. 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). 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 овог закона, министар, по претход-
но прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника. Када је образовање стечено 
у иностранству, а врста образовања не одговара врсти 
образовања која је прописана чланом 140 овог 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. У том 
случају доставити решење министра о испуњености усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника за предмет за који се конкурише.. Контакт теле-
фон 013/665-448.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

26352 Иланџа, Милоша Црњанског 88
тел./факс: 013/659-168

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 60% радног времена, на одређено време до 
повратка запосленог са дужности директора у 

првом мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат треба да испуњава и следеће услове: 1. да има 
стечено одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („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 васпи-
тања, професор физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичког васпитања - дипло-
мирани тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске 
рекреације, професор физичког васпитања - дипломира-
ни кинезитерапеут, дипломирани професор физичког вас-
питања и спорта, мастер професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања и кинези-
терапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта, професор спорта и физич-
ког васпитања, професор спорта и физичке културе, мас-
тер 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 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. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја Републике Србије http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву на конкурс (са кратком биографијом) и пријав-
ни формулар, кандидат доставља: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење МУП-а да није осуђиван, а 
кандидати који нису стекли образовање на српском јези-
ку, достављају и доказ да познају језик на коме се изво-
ди образовно васпитни рад: оверена фотокопија дипломе 
или уверења о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или оригинал или оверена 
фотокопија уверења односно потврде о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе, у року од 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”, поштом или лично, у затворе-
ном омоту, на горе наведену адресу са назнаком “За кон-
курс - наставника физичког и здравственог васпитања”. 
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Неблаговремена пријава је она пријава која 
је поднета након истека рока важења конкурса. Неуредна 
пријава је она пријава у којој нису сви докази у ориги-
налу или овереним фото-копијама. Изузетак од овере су 
пријавни формулар, радна и животна биографија. Непот-
пуна пријава је она пријава која не садржи све доказе из 
конкурса и није поднета на напред наведеном пријавном 
формулару. Конкурсна документација се не враћа. Лице 
надлежно за контакт са кандидатима је секретар устано-
ве, информације можете добити путем контакт телефона 
013/659-168. Конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована од стране директора установе посебним решењем.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
26000 Панчево, Војвођанска бб.

тел. 013/318-859

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат који се пријављује на наведени кон-
курс, треба да испуњава услове прописане чланом 122 став 
2-6; чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 - 
даље Закон), тј. да има 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. годи-
не. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Да има 
дозволу за рад наставника, педагога или психолога (лиценца 
или стручни испит), да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (изабрани кандидат је дужан да положи испит 
за директора у законом прописаном року), да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављаљње малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да није 
правноснажно одуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, да има држављанство Републике Србије, 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат за директора не може да оствари предност при-
ликом избора ако је у току избора утврђено да је против 
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога – за кривич-
на дела из става 4 члана 7 Правилника о ближим условима 
за избор директора установа образовања и васпитања. Уз 
пријаву кандидат подноси следеће доказе: ЦВ (биографске 
податке), оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту (дозволи за рад), потврду о раду у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања са подацима о пословима 
и задацима које је обављао – оригинал или оверена копија, 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (подноси се пре закључења 
уговора о међусобним правима и обавезама директора), уве-
рење о држављанству РС – оригинал или оверена копија (не 
старије од шест месеци), уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак и да није покре-
нута истрага; уверење издато од надлежне полицијске упра-
ве о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и уверење 
привредног суда да кандидат није правноснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (сва три уве-
рења не старија од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (нови образац са холограмом) – оригинал или ове-
рена копија, фотокопија важеће личне карте или очитану 
биометријску личну карту; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад – српски језик – 
у обавези су да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (оригинал или оверена фотокопија), 
предлог програма рада директора школе за мандатни пери-
од, евентуалне прилоге којима доказује своје стручне, орга-
низацијске, педагошке и друге способности. Пријава која не 
садржи доказ о обуци и положеном испиту за директора сма-
траће се потпуном а изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законском року положи испит за директора. Осим утврђи-
вања испуњености услова за избор директора, комисија за 
избор директора цени доказ о резултату стручно педагошког 
надзора у раду кандидата (потребно је приложити извештај 
просветног саветника). Уколико се на конкурс пријави кан-
дидат који је претходно обављао дужност директора школе, 
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дужан је да достави резултате стручно педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, ако су извршени 
за време док је кандидат био директор установе. Сви дока-
зи се прилажу у оригиналу или овереним копијама. Пријава 
на конкурс, са доказима о испуњавању услова, доставља се 
лично или поштом на адресу Основне Школе: „Свети Сава”, 
Војвођанска бб. Панчево са назнаком „Конкурс за директора 
школе “, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Ближа обавештења могу се добити 
у Секретаријату школе и путем телефона број 013/318-859.

ПИРОТ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ПИРОТУ
18300 Пирот, Таковска 22

тел. 010/311-269

1. Наставник групе предмета подручја 
рада електротехника

2. Наставник историје
са 65% радног времена

3. Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене послове

4. Организатор практичне наставе и 
вежби

са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове предвиђе-
не чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021) и то: да имају одговарајуће образовање; 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 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; 
да су држављани Републике Србије; да знају српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ о томе дос-
тављају само кандидати који нису школовање завршили на 
српском језику. За радна место од 1-2: да имају одговарајуће 
високо образовање предвиђено чланом 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (2) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (3) 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; ово лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 4) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова. Ово образо-
вање је наставник дужан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. 

Услови за радно место под редним бројем 1: кан-
дидати треба да испуњавају услове из чланова 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Електротехника („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник” број 4/22), дипло-
мирани инжењер електротехнике; дипломирани електро-
технички инжењер; дипломирани инжењер електронике; 
професор електротехнике; дипломирани инжењер елек-
тротехнике и рачунарства; мастер инжењер електротехни-
ке и рачунарства, претходно завршене основне академске 
студије у области електротехнике и рачунарства. 

Услови за радно место под редним бројем 2: канди-
дати треба да испуњавају услове из чланова 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник РС”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022), професор историје; 
дипломирани историчар; професор историје - географије; 
дипломирани историчар - мастер; мастер историчар; мас-
тер професор предметне наставе. Лице из тачке 4-6 које 
је стекло академско звање мастер, мора имати претходно 
завршене основне академске студије историје. 

Услови за радно место под редним бројем 3: висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; мастер еко-
номиста са предходно завршеним основним академским 
студијама на истом студијском програму; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.-дипломирани економиста. Остали услови: да кан-
дидат није кажњаван за кривична дела која га чине непо-
добним за обављање послова из области рачуноводства у 
складу са чл. 22 Правилника о организацији и систематиза-
цији радних места у Техничкој школи.

Услови за радно место под редним бројем 4: лице 
које испуњава услове за наставника и друго лице које 
испуњава услове за раду у школи са 6. и 7. степеном стру-
чне спреме. складу са чл. 18. Правилника о организацији и 
систематизацији радних места у Техничкој школи.

Кандидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС и одштампан пријавни формулар 
заједно са потребном документацијом достављају школи. 
Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену фото-
копију дипломе о стеченом 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 завршеним сту-
дијама првог степена. Лице које је стекло академско звање 
мастер, мора имати претходно завршене основне академ-
ске студије на истом студијско, програму на коме је стекло 
основно звање на основним академским студијама и мора 
приложити и диплому о основним академским студијама и 
мастеру; оригинал или оверену копију уверења или потвр-
ду о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа; за радно место под бројем 
3: да није кажњаван за кривична дела која га чине непо-
добним за обављање послова из области рачуноводства у 
складу са чл. 22 Правилника о организацији и систематиза-
цији радних места у Техничкој школи, као и оригинал или 
оверену копију уверења или потврду о неосуђиваности за 
горе наведена кривична дела и да није утврђено дискрими-
наторно понашање, које издаје надлежна полицијска упра-
ва; за радно место под бројем 4: оверену копију дипломе о 
стеченом образовању 6 или 7. степена образовања; ориги-
нал или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству (не 
старије од шест месеци); попуњен пријавни формулар пре-
узет са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), у обрасцу написати и број телефона. 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 основном, 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 испуњавају услове из члана 139 
Закона, у року од 8 дана биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности, 
не старије од шест месеци.

5. Чистач

6. Чистач
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: да има одговарајуће образовање (основно 
образовање) предвиђено Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Техничкој школи; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 

и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају формулар за пријаву на конкурс на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС и одштампани пријавни формулар заједно са 
потребном документацијом -доказима о испуњавању пред-
виђених услова, достављају школи. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Канди-
дати уз пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију 
сведочанста / дипломе о стеченом основном образовању; 
уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа (оригинал 
или оверена копија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), оригинал или оверена копија; 
доказ о знању језика (уколико нису стекли образовање на 
српском језику), попуњен пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) 

ОСТАЛО: пријаве са потребном документацијом се подно-
се лично или се шаљу на адресу: Техничка школа, 18300 
Пирот, Таковска 22, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Додатне информације 
се могу добити на телефон 010/311-269 или 063-7162-979. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКЕТА РЕМЕЗИЈАНСКИ“

18310 Бела Паланка, 9. мај 2
тел. 018/855-510

1. Наставник електро групе предмета
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 и 6/20, 
129/21) и то да: 1. има одговарајуће образовање прописа-
но чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и чланом 1 и 3 став 1 тачка 16 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у стручним школама у подручју рада електротехника 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22) да 
је стекао једно од звања: (1) дипломирани инжењер елек-
тротехнике; (2) дипломирани инжењер електронике; (3) 
дипломирани математичар, смерови: програмерски, рачу-
нарства и информатике; (4) професор информатике; (5) 
дипломирани инжењер за информационе системе, однос-
но дипломирани инжењер организације за информационе 
системе или дипломирани инжењер организационих наука, 
одсеци за информационе системе, информационе системе 
и технологије; (6) дипломирани инжењер рачунарства; 
(7) дипломирани математичар; (8) мастер инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, претходно завршене основне 
академске студије у области електротехнике и рачунар-
ства, на свим студијским програмима; (9) мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, студијски програм рачунар-
ске комуникације и претходно завршене основне академ-
ске студије у области електротехнике и рачунарства, на 
студијском програму рачунарске мреже и комуникације; 
(10) мастер математичар; (11) мастер информатичар; 
(12) мастер инжењер информационих технологија; (13) 
мастер инжењер организационих наука (студијски про-
грам Информациони системи и технологије или Софтвер-
ско инжењерство и рачунарске науке); (14) дипломирани 
математичар - информатичар. Лица из подтач. (8) - (13), 
која су стекла академско звање мастер, морају имати, у 
оквиру завршених студија, положених најмање пет пред-
мета из области рачунарства и информатике (од тога нај-
мање један из области Програмирање и најмање један из 
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области Објектно оријентисано програмирање) и најмање 
два предмета из једне или две следеће области - Матема-
тика или Теоријско рачунарство, што доказују потврдом 
издатом од стране матичне високошколске установе; 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 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 да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију 
(ЦВ) и, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем обра-
зовању, степену и врсти стручне спреме, кандидати који 
су стекли академско звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе са основних академских студија);, про-
писани чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у складу са чланом 1 и 3 став 1 тачка 16 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у стручним школама у подручју рада елек-
тротехника („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 4/22); уверење да није осуђиван за наведена кривична 
дела које издаје надлежна полицијска управа (МУП) ориги-
нал не старији од 6 месеци; потврду Повереника за заштиту 
родне равноправности да није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторско понашање (не старије од 6 месеци – 
оригинал или оверена фотокопија), оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; 
уколико диплома није издата на српском језику, потврду да 
зна српски језик, а за лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

2. Наставник текстилне групе предмета
са 52% норме

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 и 6/20, 
129/21) и то да: 1) има одговарајуће образовање пропи-
сано чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и чланом 1 и 3 став 1 тачка 11 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника и помоћних наставника у области рада текстилство и 
кожарство („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
4/22, 15/22), односно да је стекао једно од звања: Прак-
тична настава (за образовне профиле: техничар дизајна 
одеће, конфекционар текстила, моделар одеће, техничар 
моделар одеће, модни кројач, индустријски кројач и меха-
ничар текстилних машина): (1) дипломирани инжењер 
технологије, одсек текстилно инжењерство; (2) дипломи-
рани инжењер технолог, одсеци текстилно инжењерство 
или текстилни; (3) дипломирани текстилни инжењер за 
дизајн и пројектовање текстила и одеће; (4) дипломира-
ни инжењер технологије дизајн и пројектовање текстил-
них производа; (5) дипломирани инжењер за текстилно 
инжењерство текстилно-машинске струке, односно дипло-
мирани инжењер за текстилно инжењерство – текстил-
но-машинска струка, дипломирани инжењер текстил-
но-машинске струке; (6) дипломирани текстилни инжењер 
конструкције одеће; (7) текстилни инжењер за одевну 
технологију; (8) инжењер технологије за текстилну кон-
фекцију; (9) текстилни инжењер, смерови конфекцијски, 
конфекцијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; (10) 
текстилни инжењер моделар конструктор; (11) инжењер 
текстилне технологије, одсек технолошки, смер текстилни, 
група текстилна конфекција; (12) моделар одеће – спе-
цијалиста; (13) специјалиста у производњи одеће; (14) 
мастер инжењер технологије; (15) дипломирани инжењер 
технологије, студијски програм из области текстила; 
(16) инжењер технологије, студијски програм из области 
текстила; (17) специјалиста струковни инжењер техноло-

гије, (18) струковни инжењер технологије; (19) инжењер 
дизајна за текстил и одећу; (20) текстилни инжењер, смер 
текстилно-одевни са претходно завршеним одговарајућим 
средњим образовањем; (21) конфекцијски моделар; (22) 
струковни дизајнер, студијски програм дизајн текстила 
и одеће. Лице из подтач. (1) – (11) и подтач. (19), (20) и 
(22) треба да је стекло средње образовање у трогодишњем 
или четворогодишњем трајању за одговарајући образовни 
профил (конфекција) у подручју рада Текстилство и кожар-
ство, област текстилство. Лице из подтачке (14) треба да 
има претходно завршене основне академске студије, сту-
дијски програм текстилна технологија, као и одговарајуће 
средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању на образовних профилима за конфекцију. Лице из 
подтачке (15) треба да има завршене основне академске 
студије у укупном обиму од 240 ЕСПБ бодова као и одгова-
рајуће средње образовање у трогодишњем или четворо-
годишњем трајању на образовних профилима за конфек-
цију. Лице из подтачке (16) треба да има завршене основне 
академске студије у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова 
као и одговарајуће средње образовање у трогодишњем 
или четворогодишњем трајању на образовних профилима 
за конфекцију. Лица из подтач. (17) и (18) треба да имају 
претходно завршене основне струковне студије студијски 
програм одевна технологија, односно текстилна конфек-
ција, односно конфекција као и одговарајуће средње обра-
зовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању 
на образовним профилима за конфекцију. 2) Има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тач-
ка 2) овог члана пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице, потребно је да 
кандидат достави школи: кратку биографију (ЦВ) оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, степену 
и врсти стручне спреме, кандидати који су стекли академ-
ско звање мастер достављају и оверену фотокопију дипло-
ме са основних академских студија, прописани чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, у 
складу са чланом 1 и 3 став 1 тачка 11.Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника и 
помоћних наставника у области рада текстилство и кожар-
ство („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 
15/22); уверење да није осуђиван за наведена кривична 
дела који издаје надлежна полицијска управа (МУП), ориги-
нал не старији од 6 месеци; потврду Повереника за заштиту 
родне равноправности да није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторско понашање (не старије од 6 месеци – 
оригинал или оверена фотокопија.) оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених на прописаном обрасцу са холограмом; 
уколико диплома није издата на српском језику, потврду да 
зна српски језик, а за лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду.

3. Наставник математике
са 77,78% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, 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 про-
писане члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20, 129/21) и то да: 1. има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 1 и 2 став 
1 тачка 12.Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 4/22, 14/22, 15/22) да је стекао једно од звања: (2) 
дипломирани математичар; (3) дипломирани математи-
чар за теоријску математику и примене; (4) дипломирани 

математичар за рачунарство и информатику; (5) дипло-
мирани математичар – информатичар; (6) дипломирани 
математичар – професор математике; (7) дипломира-
ни математичар за математику економије; (8) професор 
математике и рачунарства; (10) дипломирани математи-
чар – теоријска математика; (11) дипломирани математи-
чар – примењена математика; (12) дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом основи геометрије); 
(13) дипломирани информатичар; (14) дипломирани про-
фесор математике – мастер; (15) дипломирани математи-
чар – мастер; (16) дипломирани инжењер математике – 
мастер (са изборним предметом основи геометрије); (17) 
професор математике – теоријско усмерење; (18) профе-
сор математике – теоријски смер; (19) мастер математи-
чар; (20) мастер професор математике; (21) дипломирани 
професор математике и рачунарства – мастер из области 
математичких наука; (22) мастер математичар – професор 
математике; (23) мастер инжењер примењене математи-
ке. Лице из тачке 12) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Математи-
ка или Примењена математика (са положеним испитом 
изпредмета Геометрија или Основи геометрије). 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 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана 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 пријавни формулар са 
званичне интернет странице, потребно је да кандидат 
достави школи: кратку биографију (ЦВ) оверену фото-
копију дипломе о одговарајућем образовању, степену и 
врсти стручне спреме кандидати који су стекли академско 
звање мастер достављају и оверену фотокопију дипломе 
са основних академских студија, прописани чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
у складу са чланом 1.и 2. Став 1. тачка 12.Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22, 
15/22); уверење да није осуђиван за наведена кривич-
на дела који издаје надлежна полицијска управа (МУП), 
оригинал не старији од 6 месеци; Потврду Повереника за 
заштиту родне равноправности да није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторско понашање (не старије од 
6 месеци – оригинал или оверена фотокопија), оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу 
са холограмом; уколико диплома није издата на српском 
језику, потврду да зна српски језик, а за лица која нису 
стекла образовање на српском језику - доказ о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: 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. Одлу-
ку о избору кандидата донеће директор школе. 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, достави-
ти у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лич-
но или поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Контакт особа секретар школе, тел. 018/855-510 
или 060/0281-641.

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 6101.02.2023. |  Број 1025 |   

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДРАЖА МАРКОВИЋ РОЂА”
12312 Смољинац, Николе Тесле 56

тел. 012/283-232, 012/238-328

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем 
у радни однос у складу са чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 6/20 и 129/21) односно, да: 
имају одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 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), 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, затим, 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 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, утврђено дискриминаторно понашање, затим 
да имају држављанство Републике Србије и знају српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријавни формулар сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
на конкурс треба да приложе следеће доказе о условима 
за пријем у радни однос: потписану биографију, доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (оригинал / 
оверену фотокопију уверења о држављанству не старији 
од 6 месеци), оверен препис/фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, као и оверену фотокопију додатка 
дипломи уколико је додатак издат кандидату (не старији 
од 6 месеци), оригинал / оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције надлежне полицијске управе за горе 
наведена кривична дела, доказ о знању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на језику на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика). Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 012/283-
232 и 012/283-328. Пријаве се достављају 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 психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и учеицима.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

12000 Пожаревац, Кнеза Лазара 1
тел./факс: 012/223-396

e-mail: office@mokranjac.rs

1. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 

одељенским старешинством – наставник 
виолончела

за рад у Пожаревцу

2. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 

одељенским старешинством – наставник 
хармонике

са 50% радног времена, за рад у издвојеном 
одељењу у Великом Градишту

3. Наставник корепетиције

4. Наставник корепетиције
са 70% радног времена

5. Наставник корепетиције
са 60% радног времена, за рад у Пожаревцу 

и издвојеним одељењима у Костолцу, Кучеву, 
Малом Црнићу и Великом Градишту

6. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 

одељенским старешинством – наставник 
гитаре

за рад у издвојеним одељењима у Костолцу и 
Великом Градишту

2 извршиоца

7. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 

одељенским старешинством – наставник 
клавира

за рад у Пожаревцу и издвојеним одељењима 
у Костолцу, Кучеву, Малом Црнићу и Великом 

Градишту
7 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139, 140 и 142 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: 1. да има одговарајуће образовање: у скла-
ду са чл. 139 ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама у подручју 
рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 
9/2019, 14/2020, 2/2021) као и 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, 18/2020 и 16/2022) и у складу са 
уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и дру-
гим организацијама у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 
81/2017, 6/2018 и 43/2018); 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 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, 4. да има држављанство Репу-
блике Србије, 5. да зна српски и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). За наведена рад-
на места кандидати попуњавају пријавни формулар који 
преузимају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају Школи. 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 подноси се пре закљу-

чења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, кандидати 
поред биографије треба да приложе: оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију извода из књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривична дела 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 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 (оригинал, 
да није старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) 
кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, у ком случају је у обавези 
да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима, не старије 
од 6 месеци, достављају кандидати који буду изабрани, пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве слати са назнаком „За конкурс” на адресу: 
Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван 
Мокрањац”, Кнеза Лазара 1, Пожаревац. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Конкурс расписати 
у складу са одредбама Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 
– други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021.) 

8. Референт за финансијско - 
рачуноводствене послове

за рад у Пожаревцу

9. Референт - административни радник
са 50% радног времена, за рад у Пожаревцу

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидати треба да 
испуњавају услове прописане чланом 139 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) и то: 1. да има одговарајуће образо-
вање: у складу са чл. 139 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и у складу са уредбом о Каталогу 
радних места у јавним службама и другим организацијама 
у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 
43/2018); 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 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 има држављанство Репу-
блике Србије, 5. да зна српски и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). За наведена рад-
на места кандидати попуњавају пријавни формулар који 
преузимају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. 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 подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, кандидати 
поред биографије треба да приложе: оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, оригинал 
или оверену фотокопију извода из књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривична дела 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 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 (оригинал, 
да није старије од 6 месеци), доказ о познавању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик) 
кандидат доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, у ком случају је у обавези 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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да достави доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. 6. Доказ о 
испуњености услова у погледу психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима, не старије 
од 6 месеци, достављају кандидати који буду изабрани, пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве слати са назнаком „За конкурс” на адресу: 
Школа за основно и средње музичко образовање „Стеван 
Мокрањац”, Кнеза Лазара 1, Пожаревац. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Конкурс расписати 
у складу са одредбама Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 
– други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац, Шеста личка дивизија 32

1. Наставник ликовне културе
на одређено време, преко 60 дана, са 30% 

радног времена

2. Наставник математике
са 60% радног времена

3. Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана

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 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 српски језик - образовноваспитни рад се оства-
рује на српском језику. Докази о испуњености услова под 
1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се 
у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Уз захтев кандидат дос-
тавља: оверени препис (копију) дипломе о стеченом обра-
зовању; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци - оригинал или оверена копија); доказ из Министарства 
унутрашњих послова да кандидат није осуђиван - не ста-
рије од 6 месеци; кандидат који образовање нису стекли 
на српском језику достављају и доказ да познају језик 
на коме се остварује васпитни обрзовни рад. Попуњени 
пријавни формулар скинут са интернет странице Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи на горе наведену адресу, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. 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 са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандар-дизованих 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, дос-
тави образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове по конкурсу. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе на телефон секреатара школе 
број 012/511-718 012/526-422.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

12000 Пожаревац, Војске Југославије 18

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 став 1 и 2 или 3 члана и члана 122 
став 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: 1. да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, за педа-
гога или психолога школе стечено: (1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: (а) сту-
дије 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, (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 наставника, и стручног 
сарадника, односно положен стручни испит; 3. да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 4. да има најмање осам година рада у уста-
нови, на пословима образовања и васпитања, после стече-
ног одговарајућег образовања, 5. да има обуку и положен 
испит за директора (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност), 6. да није 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 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; 7. да се не води кривични посту-
пак – није покренута истрага против кандидата; 8. да има 
држављанство Републике Србије; 9. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем, из члана 140 ставови 1 и 2 
Закона, дужност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 Закона за наставника основне школе, дозволу за рад 
наставника и стручног сараника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 10 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућегобразовања. Уз пријаву на конкурс (образац 
на сајту Министарства просвете) кандидат треба да подне-
се следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу за наставника 
односно стручног сарадника; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) – оригинал или овере-
на копија; потврду да има најмање осам година рада у уста-
нови у области образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања (оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци) – оригинал или оверена копија; извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија); доказ о 
знању српског језика (кандидати који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику не подносе овај доказ); 
доказ да има обављену обуку и положен испит за директо-
ра (уколико је кандидат поседује) – оригинал или оверена 
копија; доказ из казнене евиденције МУП РС 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 насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита или давања 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 уверење из казнене евиденције МУП РС 
(не старије од 6 месеци) – оригинал или оверена копија; 
доказ да се не води кривични поступак – није покренута 
истрага против кандидата – уверење из надлежног суда (не 
старији од 6 месеци) – оригинал или оверена копија; доказ 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – потврда повереника за заштиту 
равноправности (не старија од 6 месеци) – оригинал или 

оверена копија; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (доказ 
подносе само кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о раду кандидата – извештај просветног савет-
ника (доказ подносе кандидати који поседују извештај, 
а уколико не поседују достављају потврду да није вршен 
стручно-педагошки надзор); преглед кретања у служ-
би са биографским подацима; очитану личну карту. Рок 
за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаву са доказима о испуњености услова 
доставити са назнаком „Привјава на конкурс за директора 
школе” препорученом поштом на наведену адресу или 
лично у Секретаријат школе, радним данима у времену од 
08.00 до 14.00 часова. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране, као и фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа (јавног бележни-
ка, органа градске или општинске управе, суда).

СРЕДЊА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
12300 Петровац на Млави, Млавска 14

тел. 012/331-129

Наставник енглеског језика
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 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/21) и има одго-
варајући степен и врсту стручне спреме према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022) и то: 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); мастер 
професор предметне наставе. Лице које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне ака-
демске 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 књижевност са другом страном 
филологијом. Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/21), за наставника средње 
школе стечено 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, односно 
групе предмета; 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују 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); 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и да испуњава услове прописа-
не Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022) за радно место 
наставника енглеског језика.; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 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, 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 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 

Наука и образовање

Национална служба
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страници Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар са сајта министарства просве-
те кандидати достављају и следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
кандидат који има високо образовање стечено на студијама 
другог степена доставља оверену фотокопију дипломе дру-
гог 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 Зако-
на и за кога није, у складу са Законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (потврда, уверење или други документ 
издат од стране МУП-а РС оригинал не старији од 3 месе-
ца 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 дос-
тавља само кандидат који није стекао образовање на српс-
ком језику (потврда, уверење или други документ којим се 
доказује да је испит из српског језика положен по програму 
одговарајуће високошколске установе, оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал не старији од шест месеци или оверена фотоко-
пија истог; оригинал извода из матичне књиге рођених не 
старијег од шест месеци или оверену фотокопију истог (на 
прописаном обрасцу, са холограмом). Уверење о здравстве-
ној 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 неблаговремене, непотпуне, уз које нису при-
ложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве оних 
кандидата који не испуњавају услове у погледу образовања, 
врсте и степена стручне спреме. Подаци који се прикупљају 
у току конкурсног поступка биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/18). Својеручно потписани Пријавни формулар са сај-
та Министарства просвете, са потребном документацијом, 
односно доказима о испуњавању услова, доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу Средња 
школа „Младост”, Улица Млавска број 14, 12300 Петровац 
на Млави, са назнаком „За конкурс за наставника енглеског 
језика на неодређено време” поштом или лично на наведену 
адресу у секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 
до 14.00 часова. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити радним данима преко телефона 012/331-129.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА

„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Наставник предметне наставе за предмет 
физика

са 50% радног времена

Наставник предметне наставе за предмет 
биологија

са 50% радног времена

Кувар / посластичар у дому
2 извршиоца

Спремачица у дому

Наставник предметне наставе за предмет 
српски језик и књижевност

са 30% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник предметне наставе за 
подручје пољопривреде за ратарску 

групу предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Стручни сарадник – библиотекар
са 35% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, и то: за радна место 
наставник предметне наставе за предмет физика, висо-
ко образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/18 – др. 

закони, 10/19, 6/20 и 129/21), као и одговарајућа врста 
образовања за конкретан предмет, прописано чланом 
2 став 1 тачка 14) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС - Просветни преглед”, бр. 4/2022, 14/2022 и 
15/2022), за радна место наставник предметне наставе за 
предмет биологија, високо образовање прописано чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 
88/2017 и 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), као и 
одговарајућа врста образовања за конкретан предмет, про-
писано чланом 2 став 1 тачка 12) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни преглед”, бр. 4/2022, 
14/2022 и 15/2022), за радно место кувар/посластичар 
у дому, средње образовање угоститељског или куварс-
ког смера, за радно место спремачица у дому, завршено 
основно образовање, за радна место наставник предмет-
не наставе за предмет српски језик и књижевност, висо-
ко образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/18 – др. зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21), као и одговарајућа врста обра-
зовања за конкретан предмет, прописано чланом 2 став 
1 тачка 1) Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни преглед”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022), 
за радно место наставник предметне наставе за подручје 
пољопривреде за ратарску групу предмета, високо обра-
зовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени глас-
ник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/2021), као и одговарајућа врста образо-
вања прописана чланом 3. став 1 тачка 3), 4) и 5) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада пољопривреда, производња и прерада хра-
не („Службени гласник РС - Просветни преглед”, бр. 5/2022 
и 14/2022), за радна место стручни сарадник-библиотекар, 
високо образовање прописано чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник Републике Србије”, број 88/2017 и 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21), као и одговарајућа врста 
образовања за конкретан предмет, прописано чланом 5. 
став 1 тачка 3) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни преглед”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022), 
за радно место референт за финансијско рачуноводстве-
не послове, средње образовање у трајању од четири годи-
не, економске струке. 2) психичка, физичка и здравствена 
способност 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, 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) држављанство Републике Србије; 5) 
познавање српског језика; Кандидат уз попуњен пријавни 
формулар који преузима са званичне интернет странице 
Министарства, просвете, науке и технолошког развоја, дос-
тавља још и: 1) кратку биографију; 2) оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем образо-
вању; 3) уверење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); 4) уверење из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова као доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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 дискрими-
наторно понашање (оригинал или оверену фотокопију); 
5) Уколико кандидат није стекао образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Лекарско уврење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве послати на адресу: 

Пољопривредна школа са домом ученика „Соња Маринко-
вић” Пожаревац, улица Илије Бирчанина број 70, са назна-
ком „За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у Пољопривредној школи са домом ученика „Соња 
Маринковић” у Пожаревцу или преко телефона 012/523-
388 или 012/541-156.

ПРИЈЕПОЉЕ

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА

СА ДОМОМ УЧЕНИКА СЈЕНИЦА
36310 Сјеница

тел. 063/558-093
e-mail: andrijamilinkovic@tpssjenica.com

1. Наставник електро групе предмета
са 65% норме

УСЛОВИ: Седми степен стручне спреме, звање дипломира-
ни инжењер електротехнике.

2. Наставник математике

УСЛОВИ: Седми степен стручне спреме, звање мастер 
математичар.

3. Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Седми степен стручне спреме, звање мастер еко-
номиста.

4. Наставник текстилне практичне 
наставе

са 53,85% норме

УСЛОВИ: Шести степен стручне спреме, звање струковни 
инжењер технологије.

5. Наставник биологије, екологије и 
заштите животне средине

са 55% норме

УСЛОВИ: Седми степен стручне спреме, звање мастер биолог.

ОСТАЛО: 1. За наставника и стручног сарадника, одго-
варајуће образовање подразумева: одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10.09.2005. године, или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису које је уређивало 
виоско образовање до 10.09.2005. године у складу са Пра-
вилником и врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама; 
2. поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање три месеца као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злоставаљање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
противполне слободе, противправног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик, језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1, 
3, 4 и 5 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Потребно 
је да кандидати попуне пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете и одштампа-
ног заједно са потребном документацијом о испуњености 
услова доставе установи. Рок за пријављивање 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узет у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, сваког 
радног дана у периоду од 08 до 14 часова. Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, кандидат треба да достави: Извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије 
од шест месеци), уверење да није осуђиван за наведена 
кривична дела, биографију са кретањем у служби. Знање 
српског језика кандидат доказује дипломом о стеченом 
образовању. Уверење о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат прибавља од служ-
бе медицине рада пре закључења уговора о раду. Конкурс 
остаје отворен осам дана од дана објављивања на сајту 

Наука и образовање
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НСЗ и у публикацији „Послови”. Документација се подноси 
у оригиналу или у овереној копији. Пријаве са документа-
цијом слати на адресу школе са назанаком „За конкурс ____ 
(навести радно место за које се конкурише) ”. Непотпуна 
документација неће бити узета у разматрање. Кандидати 
чије су пријаве благовремене и потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања.

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 122, 123, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
и то: 1) да има одговарајуће образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника средње стручне школе за подрчје рада еко-
номија, право и администрација и трговина, угоститељство 
и туризам, за педагога или психолога школе 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; 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 психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које 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 или злостављање малолетних 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или 
давања мита; за кривична дела из групе кривничних 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 и и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, 
васпитача 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 
положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од шест месеци); оригинал 
/ оверену фотокопију уверења МУП да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, правног саобраћаја и човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање; оригинал / ове-
рену фотокопију уверења о држављанству - не старије 
од шест месеци; доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно васпитни рад, доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику; оверену фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал / оверену 
фотокопиују потврде о радном стажу, најмање осам година 
стажа у области образовања и васпитања после стеченог 
одговарајућег образовања (издату по објављивању конкур-
са); оригинал / оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора (пријава ће се сматрати потпуном уко-
лико кандидат нема положен испит за директора школе, 
али је изабрани кандидат дужан да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); оригинал / оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) ако га поседује, а уколико је кандидат претходно 
обављао функцију директора школе и доказ о резултату 
стручно педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата који је предходно обављао дуж-
ност директора школе; у супротном потребно је доставити 

потврду да није вршен стручно педагошки надзор кандида-
та или доставити потврду да у периоду мандата предходног 
директора није вршен стручно педагошки надзор школе. 
Пријаву на конкурс, са радном биографијом и прегледом 
кретања у служби и стручним усавршавањем, план и про-
грам рада директора школе. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, доставља на адресу: Економско трговинска школа, 
4. децембар 3, 31300 Пријепоље, у затвореној коверти, са 
назнаком „Конкурс за избор директора школе”, лично или 
путем поште. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретрара школе, радним даном, на 
тел. 033/710-018.

ОСНОВНА ШКОЛА
”12. ДЕЦЕМБАР”

36310 Сјеница

Наставник разредне наставе
за рад у ИО Фијуље

УСЛОВИ: 1. Кандидати поред општих услова предвиђе-
них Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/2018 - аутен-
тично 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 и 6/2020, 129/21) и то да имају одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), 
као и према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни 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, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22 5/22, 6/22, 10/22, 
15/22 и 16/22), и то: да је стекао одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, попрописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 2. да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примања или давања мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
босански језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 

Наставник разредне наставе
за рад у функционалном основном 

образовању одраслих

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова предвиђе-
них Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлукаУС, 113/17 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), треба да испуњавају услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020, 129/21) и то да 
имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласникРС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020), 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, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22 5/22, 6/22, 
10/22, 15/22 и 16/22), Правилником о условима у погледу 
простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте 
образовања наставника и андрагошких асистената за ост-
варивање наставног плана и програма основног образо-
вања одраслих („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 13/2013, 18/2013): и то: да је стекао одговарајуће 

високо образовање: 1) на студијама другогстепена (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, попрописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има савладан програм обуке за оспособљавање директора, 
наставника, стручног сарадника и андрагошког асистента 
за рад са одраслима „Интегрални програм обуке за оства-
ривање програма функционалног основног образовања 
одраслих” (изабрани кандидат који нема савладан програм 
обуке биће дужан да савлада програм у законском року); 2. 
да кандидат 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или 
давањамита, 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. да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

Домар / мајстор одржавања 

УСЛОВИ: 1. средња стручна спрема, III или IV степен стру-
чне спреме (машинског, електро, грађевинског смера) у 
складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова ОШ” 12. децембар” Сјеница; 2. да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 дискриминаторн опонашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик.

Административно финансијски радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат поседује IV степен стручне спреме, 
средње образовање, у складу са Правилником о организа-
цији и систематизацији послова Основне школе” 12. децем-
бар” Сјеница; 2. да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 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 које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик. 

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар који пре-
узима на званичној страници Министарства просвете, и са 
одштампаним пријавним формуларом доставља следећу 
документацију: оверен препис или оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању- копија не старија од 
6 месеци; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима доставља 
пре закључења уговора о раду кандидат који заснује радни 
однос по конкурсу; уверење о неосуђиваности за кривич-
на 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 ори-
гиналу или овереној копији, 4. уверење о држављанству 
РС – оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци, 
5. доказ о знању српског језика доставља се само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Доказ о познавању босанског језика као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад уколико одговарајуће 
образовање није стечено на босанском језику, кандидат 
који конкурише за радно место наставника разредне наста-
ве у ИО Фијуље, доставља у виду потврде, уверења или 

Наука и образовање
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сертифика да је положио испит из босанског језика. Кон-
курс спроводи комисија коју именује директор у складу са 
законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од 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 психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног, сачињава образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове и дос-
тавља је директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор школе доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе кандидата. Лице које буде 
изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) пре закљу-
чења уговора о раду. Тражена документа достављају се у 
оригиналу или овереној копији, лично (канцеларија секре-
тара школе), или послати у затвореној коверти на адресу: 
ОШ „12. децембар”, Нова бб., 36310 Сјеница, са назнаком 
„За конкурс”. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ „Др ЏЕВАД ЉАЈИЋ”
Дуга Пољана
36310 Сјеница

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама система 
образовања и васпитања 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 има одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ 
за наставника основне школе, за педагога или психолога, 
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) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2. да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценцу); 3.да има положен испит за директора 
установе (кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од две године од ступања 
на дужност); 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да има најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 6. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 7. 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 родоскрвљење, 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; 10. да зна српски језик и босан-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат који се пријављује на радно место директора 
школе доставља: одштампан, попуњен и потписан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете; оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању, уз мастер диплому прила-
же се диплома основних студија у оригиналу или овереној 
фотокопији; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
потврду да има најмање 8 година рада у области образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (оригинал); лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима не 
старије од 6 месеци (оригинал), уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци од дана издавања 

(оригинал или оверена фотокопија); уверење надлежне 
службе МУП-а РС, и уверење надлежног суда да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вљење, 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 
у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (оригинал); извод из 
матичне књиге рођених не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) ако га кандидат поседује, у супротном потреб-
но је доставити потврде да није вршен стручно-педагошки 
надзор у раду кандидата, издат од свих установа у којима 
је кандидат радио; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања за канди-
дата који је претходно обављао дужност директора школе 
– извештај Министарства просвете (достављају кандидати 
који су претходно обављали дужност директора школе) 
у супротном је потребно доставити потврду да у периоду 
његовог мандата није вршен стручно-педагошки надзор 
школе; лиценцу за директора школе у оригиналу или ове-
реној фотокопији (ако кандидат поседује лиценцу за дирек-
тора школе); доказ о знању српског језика доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику; доказ о познавању босанског језика уколико 
одговарајуће образовање није стечено на босанском језику 
кандидат доставља у виду уверења, потврде, сертификата 
да је положио испит из тог језика (оригинал или оверена 
фотокопија); биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и програмом рада директора школе. Изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ни један кан-
дидат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
дужност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3. овог 
закона за наставника те врсте школе, односно лице са сте-
ченим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три године 
или са вишим образовањем, 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. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани фор-
мулар заједно са пријавом на конкурс за избор директора 
и потребном документацијом доставља на адресу школе: 
Основна школа „Др Џевад Љајић” у Дугој Пољани, Сели-
ма еф. Јусуфовића бб, 36312 Дуга Пољана, у затвореној 
коверти, са назнаком „Пријава на конкурс за директора”, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране, као 
ни фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Сва потребна обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе на тел. 020/5375-012.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, 4. децембра 3

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће образовање за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога школе стече-
но: 1) на студијима другог степена – (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, спцијалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, дносно, 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трандисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине или одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијима 
у трајању о најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септмбра 2005. годи-
не; 2) да има психофизичку и здравствену способност за 
рад са децом у ученицима; 3) да није осуђиван правоснаж-
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 или злостављање малолетних 
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 које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) да 
има положен испит за директора установе; 9) да кандидат 
није правоснажно осуђиван за приврени преступ у вршењу 
раније дужности; 10) да није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе за спровођење истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, и друга кривиччна дела против 
службене дужности 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању, лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од шест месеци), оригинал / ове-
рену фотокопију уверења МУП да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ-не старије од шест месеци; ори-
гинал / оверену фотокопију уверења о држављанству-не 
старије од шест месеци, доказ о знању српског језика на 
којем се остварује образовно распитни рад, доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику, оверену фротокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, оригинал / 
оверену фотокопију потврде о радном стажу, најмање осам 
година стажа у области образовања и васпитања после 
стеченог одговарајућег образовања (издату о објављивању 
конкурса), оригинал / оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за директора (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 две године од дана ступања на дужност) оригинал 
/ оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од шест месеци), оригинал/ оверену фотокопију 
уверења надлежног привредног суда да кандидат није пра-
воснжно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старије од шест месеци); оригинал/ оверену 
фотокопију уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе за 
спровођење истраге, потврђивњем оптужнице којој није 
предходила истрага или доношење решења о одређивању 
притвора подношења оптужног предлога за наведена кри-
вична дела (не старија од шест месеци); доказ о резултату 
стручно- педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног инспектора) ако га поседује, а уколико је канди-
дат претходно обављао функцију директора школе и доказ 
о резултату стручно педагаошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања; пријаву на конкурс, са радном 
биографијом и прегледом кретања у служби и стручним 
усавршавањем. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, доставља на 
адресу: Техничка школа Пријепоље, Ул. 4 децембра бр. 3, 
31300 Пријепоље, у затвореној коверти, са назнаком “Кон-
курс за избор директора школе”, лично или путем поште. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговрене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Достаљена докумнтација се не враћа. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретар шко-
ле, радним даном, на телефон 033/711-990.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/381-124, 8100-055

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
одредбама чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/17, 27/18 и 10/19, 6/20 
и 129/21) и да је стекао одговарајуће образовање и то: да 
има одговарајуће образовање - из области правних нау-
ка које је стечено одговарајућим високим образовањем у 
складу са чланом 139 став 1 тач.1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, (секретар је дужан да у 
року од две године од дана заснивања радног односа поло-
жи испит за лиценцу за секретара); да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно васпитни рад, доказ 

Наука и образовање
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о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење); да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 ст. 1 тач. 3) ЗОСОВ, да има држављанство РС.

Сервирка
за 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
одредбама чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/17, 27/18 и 10/19, 6/20 
и 129/21) и да је стекао одговарајуће образовање и то: да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 став 
1 тач.1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, средње образовање -2.степен стручне спреме, да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад, доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење); да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139 ст. 1 тач. 3) ЗОСОВ, да има 
држављанство РС.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и да уз пријавни формулар 
са краћом биографијом приложи: оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству и извода из матич-
не књиге рођених, као и уверење надлежне ПУ (МУП) - 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 родоскрнављење, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уверење о пси-
хофизичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма (лекарско уверење) подноси примљени кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућује се на претходну проверу психофизичке 
способности за рад са децом и ученицима коју врши служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве слати на горе наведену адресу.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

e-mail: toplickiheroji@mts.rs
тел. 027/8362-970

Спремачица
УСЛОВИ: да кандидат: има одговарајуће образовање – 
први степен стручне спреме; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 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 и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају установи. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству), извод из матичне књиге 
рођених, оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
или сведочанства о стеченом образовању; доказ о знању 
језика на којем се остварује образовноваспитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику; уверење о неосуђиваности и уверење да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак и није 
покренута истрага за кривична дела. Лекарско уверење 
доставља се пре потписивања уговора о раду. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу са назнаком за кон-
курс или лично. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ „9. ОКТОБАР“
18400 Прокупље, Змај Јовина 1

тел. 027/331-034

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019 и 6/2020, 129/21) и то: да поседује одговарајуће 
образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за наставника те врсте шко-
ле и подручја рада, за педагога и психолога, стечено 1) 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 студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Лице мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника, односно положен стручни 
испит; да је прошао обуку и положен испит за директора 
установе; да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (формулар са сајта Минис-
тарства просвете РС) кандидат доставља: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању (овера дипломе не старија од 6 месеци); оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (овера уверења не старија од 6 месе-
ци); потврду да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; радну биографију са кратким 
прегледом кретања у служби; уверење о држављанству 
Републике Србије и извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела (не старији од 30 дана; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 
доказ о стеченом звању уколико га је кандидат стекао; уве-
рење суда да није подигнута оптужница против кандида-
та учесника конкурса (издато након објављивања конкур-
са). Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, оквирни план рада директора за 
време мандата, уверење о положеном испиту за директора 
установе, оригинал или оверену фотокопију (ако га канди-
дат поседује). Кандидат изабран за директора школе који 
нема положен испит за директора дужан је да у року од 
две године од дана ступања на дужност положи испит за 
директора. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у листу „Послови“. Пријаву на конкурс 
за избор директора, заједно са потребном документацијом, 
доставити школи лично или на горе наведену адресу са 
назнаком. Пријава на конкурс за избор директора. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОШ “ХЕРОЈ СРБА”
11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб.

тел. 026/751-071, 026/4103-338

Наставник физичког васпитања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чл. 139 и 140 став 1 и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020, 129/21) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник Републике Србије – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 
1/22 и 2/22): да поседује одговарајуће високо образовање 
у смислу чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (за наставнике, васпитаче и стручне сарад-
нике) 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, или 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; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.; држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад; није пра-
воснажно осуђиван за кривично дело за које је предвиђена 
безусловна казна затвора од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолетни-
ка, занемаривање и злостављање малолетника или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против легалног промета и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на кривичну санкцију, и да за њега није утврђено 
дискриминаторно понашање у складу са законом; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место 
наставника математике, треба да доставе оригинале 
или оверене фотокопије следећих докумената (обавез-
но): попуњен пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете, диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених (не старије од шест месеци) доказ 
о поседовању образовања 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 шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова - издат од стране одговарајуће високошколске уста-
нове, односно уверење или други одговарајући документ о 
положеном испиту из педагогије и психологије у току сту-
дија и краћу биографију. Доказ о неосуђиваности за наве-
дена кривична дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
као и доказ да кандидат није под истрагом саставни су део 
пријаве на конкурс, а психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, врши надлежна служба за запо-
шљавање. Кандидат је дужан да пре закључења уговора 
о раду прибави доказ о поседовању менталне, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима. Сви 
остали документи су саставни део пријаве на конкурс. Рок 
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену њихове 
способности за рад са децом и ученицима код надлежне 
службе за запошљавање. Пријаве се могу доставити лично 
или поштом на адресу: Основна школа „Херој Срба” из Оси-
паонице, Кнез Михајлова бб., 11314 Осипаоница, са назна-
ком „За конкурс за радно место наставника математике”. 
Све информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 026/751-071.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник разредне наставе
у првом циклусу функционалног основног 

образовања одраслих, са 60% радног 
времена, на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. занимање - једно од наведених: професор раз-
редне наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мастер, про-
фесор разредне наставе и ликовне културе за основну шко-
лу; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ност; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца или да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, или родоскрнављење, за крив.дело при-
мање мита или давање мита, за крив.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 дискриминатор-
но понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а заједно са одштампаним пријавним формуларом 
школи достављају: радну биографију, уверење о држављан-
ству, диплому или уверење о стеченом образовању, уве-
рење о положеном испиту за лиценцу или уверење о поло-
женим испитима из психологије, педагогије и методике од 
најмање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (уколико поседује), уверење о неосуђиваности које издаје 
надлежна полицијаска 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 докумен-
та приложити у оригиналу или оверене фотокопије (овера 
не сме бити старија од 6 месеци). Уверење о држављанству 
и о неосуђиваности не сме бити старије од 6 месеци. Уколико 
се, уместо дипломе, прилаже уверење о стеченом образо-
вању, оно не сме бити старије од 6 месеци. Неблаговремене, 
непотпуне пријаве, као и пријаве уз које су достављене нео-
верене фотокопије потребних докумената, неће се узимати у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, лично или телефоном 026/4617-380

Наставник географије
у другом и трећем циклусу функционалног 
основног образовања одраслих, са непуним 
радним временом, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. занимање-једно од наведених: професор гео-
графије, дипломирани географ, професор географије и 
историје, дипломирани професор биологије и географије, 
дипломирани професор географије и информатике, про-
фесор биологије - географије, професор физике - геогра-
фије, професор географије – информатике; дипломирани 
професор географије - мастер, дипломирани географ - мас-
тер, мастер географ, мастер професор географије, мастер 
професор биологије и географије, мастер професор геогра-
фије и информатике, дипломирани географ - просторни 
планер, мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни - мастер треба да имају завршене основне академске 
студије студијског програма: географија, дипломирани 
географ, професор географије, двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне студије геогра-
фије и информатике. 2. Поседовање психичке, физичке и 
здравствене способност; 3. неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца или да 
нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, или 
родоскрнављење, за крив.дело примање мита или давање 
мита, за крив.дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи 
достављају: радну биографију, уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених; диплому или уве-
рење о стеченом образовању; уверење о неосуђиваности 

које издаје надлежна полицијаска управа; кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику потребно је да 
приложе доказ о знању српског језика. Рок за пријављи-
вање на конкурс 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 држављанству и о неосуђиваности не 
сме бити старије од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, 
прилаже уверење о стеченом образовању, оно не сме бити 
старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, 
као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије 
потребних докумената, неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, лично или телефоном 026/4617-380.

СОМБОР

ОШ „БОРА СТАНКОВИЋ“
25255 Каравуково, Жарка Зрењанина 90

тел. 025/762-095

Наставник српског језика и књижевности
88,89% радног времена

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 3 став 1 тачка 1) Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи за рад на радном месту 
наставник српског језика и књижевности, и то: 1.1 професор 
српског језика и књижевности, 1.2 професор српског јези-
ка и књижевности са општом лингвистиком, 1.3 професор 
српске књижевности и језика, 1.4 професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу, 1.5 дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима, 1.6 
дипломирани филолог српске књижевности са јужнословен-
ским књижевностима, 1.7 професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност, 1.8 професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик, 1.9 професор 
српскохрватског језика и опште лингвистике, 1.10 професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 1.11 
професор српскохрватског језика са источним и западним 
словенским језицима, 1.12 професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно 
русинском или румунском језику, 1.13 професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску и општу књижев-
ност, 1.14 професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком, 1.15 дипломирани филолог за књижевност и 
српски језик, 1.16 дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, 1.17 професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине, 1.18 професор срп-
ског језика и српске књижевности, 1.19 дипломирани ком-
паратиста, 1.20 мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски језик и 
лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратисти-
ком, Српски језик као страни), 1.21 мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик и књижев-
ност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска 
филологија (српски језик и књижевност), Филологија, моду-
ли: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; 
Компаративна књижевност са теоријом књижевности), 1.22 
професор српскохрватског језика и књижевности, 1.23 мас-
тер филолог из области филолошких наука, 1.24 професор 
југословенске књижевности и српског језика; 1.25 мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет); 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 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 имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају језик на коме се коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страни Министарства просете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним формуларом дос-
тавља школи. Уз пријавни формулар кандидати 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 (уко-
лико је кандидат завршио образовање по прописима који 
важе од 10.09.2005. године, доставља оверену фотокопију 
дипломе са основних студија и оверену фотокопију дипло-
ме са мастер студија); уверење иу МУП- а из казнене еви-
денције не старије од шест месеци; доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Доказ да кандидат има психичку, 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 објављи-
вања конкурса у публикацији “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: 025/762-095.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
25254 Дероње, Светозара Милетића 25а

тел. 025/5872-312

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
а) да има одговарајуће образовање, 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 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; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар, који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију у року од 8 дана 
од дана објављивања 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 изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази се 
подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложну 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 осам 
дана од дана достављања образложне листе. Разговор са 
кандидатима биће обављен у просторијама школе. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса се предају 
непосредно у секретаријату школе сваког радног дана од 
07.00 до 14.00 часова или поштом на горе наведену адресу. 
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурс за пријем у радни однос на радно место наставник 
математике”.

Помоћни радник – чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: а) 
да има одговарајуће образовање, б) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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-

Наука и образовање



них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) да има држављанство Репу-
блике Србије; д) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење 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 уго-
вора о раду. Сви докази се подносе у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши 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 пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе, сачињава образложну листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор установе доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од дана достављања образложне лис-
те. Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама 
школе. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
се предају непосредно у секретаријату школе сваког радног 
дана од 07.00 до 14.00 часова или поштом на горе наведену 
адресу. Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурс за пријем у радни однос на радно место помоћни 
радник чистачица”.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4

тел. 025/421-067

Директор
на мандат од 4 године

УСЛОВИ: Лице треба да испуњава следеће услове: пропи-
сане чл. 122, став 2 и 5, чл. 139 и 140 ЗОСОВ („Сл. гл. РС“ 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и чла-
на 2-7 Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања (Сл. гл. РС бр. 108/2015) 
односно лице које има одговарајуће образовање за настав-
ника или стручног сарадника за рад у школи у подручју 
рада: саобраћај, електротехника или машинство и обрада 
метала и то: 1) 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; (3) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.Лице под тачка 1) и (2) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
да има дозволу за рад наставника или стручног сарадника, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има обуку и положен испит за директора установе (Пра-
вилником о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 108/2015) прописа-
но је да предност за избор директора установе има кандидат 
који је стекао неко од звања према прописима из области 
образовања).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе следећу 
документацију: оверене копије диплома о стеченом обра-
зовању (средњем, вишем, високом на српском језику. Ако 

није завршио школовање на српском језику, осим доказа 
о стеченом образовању мора доставити и доказ тј.оверену 
копију потврде да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високо школске установе); оверену 
копију доказа о поседовању лиценце за рад; доказ о рад-
ном искуству у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; оверену 
фотокопију или оригинал доказа о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима (као доказ 
може и из досијеа, а прибавља се пре закључења уговора 
о раду или премештају); оригинал или оверена копија уве-
рења да кандидат није осуђиван, у складу са законом од 
МУП, не старије од 30 дана; оригинал или оверену копију 
уверења из суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак за кривична дала одређена у члану 7 Пра-
вилника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 108/2015), не 
старије од 30 дана; уверење о неосуђиваности привредног 
суда да није правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности, не старије од 30 дана; уверење 
о држављанству Републике Србије које није старије од 6 
месеци, као и извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); оверена копија или оригинал доказа 
о резултату стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (ако се пријављује лице које је 
претходно обављало дужност директора установе); доказ о 
савладаној обуци и положеном испиту за директора устано-
ве, уколико га поседује (пријава ће се сматрати потпуном и 
уколико кандидат нема положен испит за директора уста-
нове); биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе. Напомена: 
документацију са пријавним формуларом доставити на 
адресу: Средња техничка школа, Сомбор, Трг цара Лаза-
ра бр. 4, са назнаком “Конкурс за директора школе” а сва 
потребна обавештења могу се добити код секретара школе 
на телефон 025-421-067. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве, са документацијом која није овере-
на од стране надлежног органа, неће бити узете у разма-
трање.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4

тел. 025/421-067

1) Наставник електро групе предмета
2 извршиоца

2) Наставник практичне наставе 
саобраћајне групе предмета

3) Спремачица

УСЛОВИ: за радна места под редним бр. 1 и 2: стручна 
спрема и радно искуство предвиђено важећим Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама - за 
подручје рада: 1. електротехника и 2. саобраћај; за радно 
место под редним бр. 3: стручна спрема предвиђена чл. 24, 
став 1 Закона о раду и Правилником о систематизацији рад-
них места у овој школи, односно да има завршену основну 
школу. Други услови предвиђени чланом 139, 140 Закона 
о основама система и образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20. и 129/21). 
Уз пријавни формулар на конкурс сви кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију дипломе (кандидати под 
ред. бр. 1 и 2 морају приложити и фотокопију дипломе о 
завршеној средњој и, ако имају, вишој школи); уверење 
о држављанству Републике Србије - оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци; уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; услов да знају језик 
на ком се остварује образовно-васпитни рад доказује се у 
складу са чл. 139 ст. 1 тачка 5) и 141 став 7 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; потврду о радном 
искуству ако је исто предвиђено важећим Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама-за подручје 
рада за које конкурише (електротехника или машинство и 
обрада метала), а за радно место под ред. бр. 5 потврду 
о једној години радног искуства. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса, у публикацији 
„Послови“. Пријавни формулар кандидат попуњава на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља секрета-
ру школе. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Благовре-
меном пријавом сматра се она пријава која је поднета у 
року утврђеном конкурсом. Благовременом пријавом која 
је послата препорученом поштом у року утврђеном кон-
курсом, а као дан пријема рачуна се дан када је пошиљка 
предата у пошти. Ако је последњи дан конкурса недеља 
или државни празник, рок за пријем пријава се помера 
за следећи радни дан. Под потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове назначене у конкурсу. Изузетно, кандидат 
може потребна документа поднети и накнадно, односно 
после утврђеног рока, под условом да је пријаву поднео у 
предвиђеном року и да због објективног разлога није могао 
донети комплетну документацију, само уколико се није 
започело са прегледом конкурсног материјала. 

ОСНОВНА ШКОЛА „МОША ПИЈАДЕ“
25275 Бачки Брег, Југословенска 13

тел. 025/809-015

Стручни сарадник - психолог школе
за 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18) члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) члана 16 и члана 18 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у ОШ “Моша 
Пијаде” из Бачког Брега и то: а) високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
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; (3) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем (за наставника прак-
тичне наставе); б) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом 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, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родосквнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни 
формулар који се преузима на сајту Министарства просвете 
науке и технолошког развоја, кандидати достављају кон-
курсну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци; доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом (не старије од 6 месе-
ци); личну биографију – ЦВ; кандидат који поседује лицен-
цу-достваља доказ о положеном испиту за рад настваника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценца) којом је стекао 
право да самостално обавља образовано-васпитни рад у 
оквиру своје струке. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази подносе се у орги-
налу или овереној фотокопији. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве, неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
испуњавају услове и доставе уредну документацију у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену 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 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе који исшуњавају услове и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља директору образложену листу у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима са листе биће обављен у просторијама шко-
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ле. Директор установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од 8 дана од достављања образложене 
листе. Кандидат незадовољан решењем о изабраном кан-
дидату може у року од 8 дана од дана достављања решења 
поднети жалбу ограну управљања. Орган управљања о 
жалби одлучује у року од 15 дана од дана подношења жал-
бе. Кандидат који је учествовао у изборном поступку има 
право да под надзором овлашћеног лица прегледа конкур-
сну документацију у складу са законом. Ако по конкурсу не 
буде изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс 
у року од 8 дана. Решење о избору кандидата оглашава се 
на званичној интернет страници министарства, када поста-
не коначно. Пријаве са доказима о испуњености услова 
предају се у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место - стручни сарадник 
психолог” препоручено поштом или лично у секретаријат 
школе сваког радног дана од 9.00 до 12.00 часова. Прија-
ве се подносе на горе наведену адресу. Конкурс спроводи 
директор школе уз помоћ конкурсне комисија именоване 
од стране директорке школе.

ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
25000 Сомбор, Венац Радомира Путника 30

тел. 025/410-222

Директор
на мандат од 4 године

УСЛОВИ: лице које испуњава услове прописане чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20 и 129/21). Дужност директора може да обавља лице 
које има, поседује: 1. одговарајуће образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника основне, средње школе, за 
педагога и психолога. Наставник и стручни сарадник јес-
те 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 вискоко образовање до 10.09.2005. године. 
Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета). 2. Дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника-ли-
ценцу, 3. најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, 4. психичку, физичку и здравствену способ-
ност – лекарско уверење, 5. 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 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, 
6. држављанство Републике Србије, 7. зна српски језик. 
Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на 
конкурс. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са 
потребном документацијом, доставља се Центру. Кандидат 
доставља пријаву у слободној форми. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси: биографске податке, односно рад-
ну биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за наставника 
основне, средње школе, за педагога и психолога; оверену 
фотокопију дозволе за рад наставника и стручног сарад-
ника (испит за лиценцу, односно стручни испит), оригинал 
или оверену фотокопију уверења да има психичку, физич-
ку и здравствену способност – лекарско уверење (не ста-
рије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), 
оригинал или оверену фотокопију доказа о најмање осам 
гоидна рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања (потвр-
де, решења, уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство, оригинал или 
оверену фотокопију доказа о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за привредни преступ, кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 

одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе 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 – издат од полицијске управе и суда, (не 
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс); оригинал или оверену фотокопију доказа да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предло-
га – за кривична дела из чл. 7. став 4 Правилника о бли-
жим условима за избор директора установе образовања и 
васпитања, (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс); оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци од дана достављања пријаве на конкурс); извод из 
матичне књиге рођених – оригинал, доказ о знању српс-
ког језика (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику) – оверену фотокопију дипломе о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве комисија неће разматрати. Прија-
ва се сматра потпуном уколико садржи све доказе којима 
се потврђује испуњеност услова за избор директора про-
писаних чланом 140 став 1 и 2. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови”. Пријава се подноси поштом или лично 
на адресу: Центар за стручно усавршавање запослених у 
образовању Сомбор, 25000 Сомбор, Венац Радомира Пут-
ника 30, са назнаком „Конкурс за избор директора Центра 
за стручно усавршавање запослених у образовању Сом-
бор”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9

тел. 025/412-364

Чистачица

Секретар
на одређено време до повратка запослене са 
изабране функције (на мандантни период од 

5 година)

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним Законом, и то ако: за радно место 
чистачице: 1. има одговарајуће обарзовање – основна 
школа; 2. психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дела 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 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. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1), 3) и 4) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. За радно место секретара до поврат-
ка запослене са изабране функиције на мандатни период 
од пет година, 5. има одговарајуће образовање 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) и дозволу за рад 
секретара (положен стручни испит за секретара, право-
судни или стручни испит за запослене у органима државне 
управе или државни стручни испит), 6. психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 7. 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 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 злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће; за кривична 
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, 8. има држављанство Републике Србије. 
Доказ о испуњености услова из тачке 5), 7) и 8) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 6) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом лично потшисаним од стране кан-

дидата, достављају школи. Уз пријаву на конкурс, кандидат 
подноси следеће: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању; оригинал или 
оврену фотокопију доказа о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и кривична дела насиље у породици, одлузимање мало-
летног 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 – 
издат од полицијске управе или суда (не старије од 6 месе-
ци од дана достављања пријаве на конкурс), оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс), оригинал или оверена фотокопија доказа о 
знању српског, односно мађарског језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад – диплома о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању или потврда о положеном 
испиту из језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија 
неће разматрати. Пријава се сматра потпуном уколико 
садржи све доказе којиме се потврђује испуњеност услова 
прописаних Законом. Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријава на конкурс се подноси непосредно или 
путем препоручене поште на адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос”. Приложена конкурсна 
документација неће се враћати кандидатима. 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.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
25284 Станишић, Његошева 12

тел. 025/830-111

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: 1. одговарајуће високо образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 – други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), то јест 
високо образовање стечено: а) 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); б) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за наставника основне школе, педагога или психо-
лога; 2. поседовање дозволе за рад (лиценце) наставника, 
васпитача и стручног сарадника; 3. поседовање лиценце 
за директора установе (кандидат који ту лиценцу не посе-
дује може бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора установе положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); 4. психичка, физичка и здравствене 
способност за рад са децом и ученицима; 5. држављанство 
Републике Србије; 6. знање српског језика; 7. неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 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, као и непостојање дискриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом; 8. 
најмање осам година рада на пословима образовања и 
васпитања у установи за образовање и васпитање, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора Школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наве-
дених услова, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3. истог закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, односно 

Наука и образовање
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струковне и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више образовање, 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
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 образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: кратку биографију односно 
радну биографију; оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверен код јавног бележника; ове-
рен препис / фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, оверен код јавног 
бележника; доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора кандидата (извештај просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора установе); оверен препис 
/ фотокопију лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује), оверен код јавног бележника; потврду о рад-
ном искуству након стеченог одговарајућег образовања; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) (на захтев 
пок. секретаријата за кандидата који буде добио претход-
ну сагласност); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања издат од стране полицијске 
управе; доказ да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога, за кривична деланасиље 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, (не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс) издат од основног 
суда; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених за кандидате који су променили презиме после 
издавања дипломе; доказ о знању српског језика (уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику подноси доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе). Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара Школе и преко телефона 025/830-
111. Пријаве са потребним документима слати на адресу: 
Основна школа „Иван Горан Ковачић”, Његошева 12, 25284 
Станишић, са назнаком „Конкурс за директора”.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ 
СРПКИЊА”

22406 Врдник, Бошка Сремца бб.

Шеф рачуноводства
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да испуњавају услове за 
заснивање радног односа предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то: 1. посе-
довање одговарајућег образовања из области економских 
наука (дипломирани економиста, мастер економиста); 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 3. поседовање држављан-
ства Репулике Србије; 4. знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; 5 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 породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утрвђено дис-
криминаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању - диплома о завршеном високом образо-
вању на студијама другог степена (300 ЕСПБ бодова) или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминатроног понашања - уверење из 
казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству 

(оригинал или оверену фотокопију) и доказ о знању српс-
ког језика - достављају кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику; ЦВ (биографија кан-
дидата, није обавезна). Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговаремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Прило-
жена документација се не враћа. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор кан-
дидата које упућује на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве доставити лично 
или путем препоручене поште на адресу школе, са назна-
ком „За конкурс”.

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ”
22400 Рума, Партизанска бб.

тел. 022/474-515
e-mail: gimnru@gmail.com

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: висока стручна спрема у складу са чланом 140 
ст. 1 и 2 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 Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 4/2022 и 14/2022); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; неосуђиванст правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; знање српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат треба да приложи: одштам-
пан и уредно попуњен пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), кратку биографију, оверен 
препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању, 
уверење – потврда факултета о језику на коме је завршио 
студије за наставника српског језика и књижевности, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију 
не старије од 6 месеци), извод из казнене евиденције (не 
старији од 6 месеци), уверење да се против кандидата не 
води истрага или кривични поступак (не старији од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију), очитану личну карту, остала документа 
која могу послужити приликом доношења одлуке о избору. 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, по окончњу конкурса за кандидате који су ушли 
у ужи избор. Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва конкурса достављају се путем поште или лично на горе 
наведену адресу. Одлука о избору кандидата биће донета 
у законском року. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон бр. 022/474-515.

ОШ “СИМЕОН АРАНИЦКИ”
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб.

тел./факс: 022/363-200
e-mail: ossimeon@mts.rs

Наставник информатике и рачунарства

Наставник хемије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 

високо образовање до 10. септембра 2005. године; и 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) однос-
но степен и врста стручне спреме у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
16/20, 19/20, 3/21 и 4/21).Наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања.

Дипломирани економиста
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким стуковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: остали услови за све кандидате: 1) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 2) 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3) да имају држављанство Републике Србије; 4) да знају 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад-српски 
језик. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете; 
потписана пријава са радном биографијом; оверену фото-
копију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме (за наставника); оригинал или оверену фотокопију 
доказа о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, односно доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије или доказ о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (за наставника); оверену копију 
дипломе факултета и оверену копију сертификата о посе-
довању знања на рачунару (за дипломираног економисту); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених и оригинал или оверењу 
фотокопију уверења о неосуђиваности из МУП-а; доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад-српски језик, у обавези су да доставе само они кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одгорарајуће високошколске устано-
ве да је кандидат положио испит из српског језика. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази и који уђу у ужи 
круг биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим пријавама. 
Након обављене психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања 
разговора, кандидати ће бити обавештени на број телефо-
на који напишу на пријави. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са потребном документацијом подносе се у 
затвореној коверти на адресу школе, лично или поштом, са 
назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. 

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ ”МИЛАН ХАЏИЋ”
22313 Војка, Карађорђева 1

тел. 022/2301-014
e-mail: direktorvojka@gmail.com

Оглас објављен 25.01.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“ (број 1024), поништава се за радно место стручни 
сарадник - библиотекар са 50% радног времена. У оста-
лом делу конкурс је непромењен.

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ”
22400 Рума, Партизанска бб.

тел. 022/474-515

Психолог
на одређено време, до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: Висока стручна спрема у складу са чланом 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Службени гласник РС – Просветни 
гласник бр. 4/2022 и 14/2022); Да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима.  Да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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. Да има држављанство Републике 
Србије. Да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
одштампан и уредно попуњен пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развја), кратку биографију, оверен 
препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању, 
уверење – потврда факултета о језику на коме је завршио 
студије за наставника српског језика и књижевности, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију 
не старије од 6 месеци), извод из казнене евиденције (не 
старији од 6 месеци), уверење да се против кандидата не 
води истрага или кривични поступак (не старији од 6 месе-
ци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију), очитану личну карту, Остала документа која 
могу послужити приликом доношења одлуке о избору. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака, по окон-
чњу конкурса за кандидате који су ушли у ужи избор. Рок 
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања 
конкурса на сајту Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса 
достављају се путем поште или лично на адресу: Гимназија 
„Стеван Пузић” ул. Партизанска бб, 22400 Рума. Одлука о 
избору кандидата биће донета у законском року. Ближа оба-
вештења могу се добити на телефон бр. 022/474-515.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб.
тел. 022/630-571

Наставник математике
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, за рад у матичној 
школи у Сремској Митровици, са 66,67% 

радног времена

Наставник математике
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана, за рад у 

издвојеном одељењу у Манђелосу, са 88,89 
радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: 1. да има одговарајуће образовање у 

складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и чланом 3 став 1 Пра-
вилника 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, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 16/22), 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван, 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примања мита или давања 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 
дискриминаторско понашање (уверење издаје МУП), 4. 
да има држављанство Републике Србије, 5. да зна српски 
језик и језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови у погледу образовања: I високо образовање 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 цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); или II високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. III Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у предметној настави 
могу да изводе лица су стекла високо образовање у скла-
ду са чланом 3. став 1 (тачка 9.- математика) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, стечено стручно звање и то: 
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 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 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 
иинжењер 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.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), који се доказују приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају у току рада. Доказ о испуњености 
услова из става 1 тачка 1 и 3-5 овог текста конкурса сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја у делу „Ново на сајту”) и уз одштампани пријавни 
формулар и кратку биографију достављају школи следећу 
документацију: -оверену фотокопију дипломе (за лица која 
су стекла академско звање масрер, доставља се и овере-
на фотокопија дипломе о завршеним основним академ-
ским студијама), -уверење о држављанству (оригинал или 

фотокопију, не старије од шест месеци); -извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или фотокопију); -доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику или на језику на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, доказ да кан-
дидат није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за кри-
вично дело примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање, /уверење издаје 
МУП/, -уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови” и на огласној табли Националне 
службе за запошљавање-филијала Сремска Митровица. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве се достављају на адресу школе: Основна школа 
“Слободан Бајић Паја”‘, 22000 Сремска Митровица, Фруш-
когорска бб, са напоменом “За конкурс”. Контакт телефон: 
022/630-571.

СУБОТИЦА

ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА
24000 Суботица, Максима Горког 38

Наставник предметне наставе енглеског 
језика

УСЛОВ: одговарајуће високо образовање: 1. на студија-
ма 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, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз услов да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. На основу члана 2 тачка 4) подтачка 
(1) Правилника о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022), наставу за страни 
језик – енглески језик може да изводи: професор, однос-
но 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; мастер филолог - англис-
та (студијски програм Примењена англистика). Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају да имају претходно 
завршене основне академске студије из области предмета, 
односно на студијским групама/програмима: Језик, књи-
жевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; 
Енглески језик и књижевност; Англистика; Енглески језик и 
књижевност са другом страном филологијом.

Наставник предметне наставе српског 
језика и књижевности

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВ: одговарајуће високо образовање: 1. на студија-
ма 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, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз услов да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним 
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студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. На основу члана 2 тачка 1) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022, 
14/2022 и 15/2022), наставу за српски језик и књижевност 
може да изводи: професор, односно дипломирани фило-
лог за српскохрватски језик и југословенску књижевност; 
професор, односно дипломирани филолог за југословенс-
ку књижевност и српскохрватски језик; професор, однос-
но 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; Српска филологија: 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 општом књи-
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. Лице које је стекло академско звање 
мастер мора имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик 
и књижевност; Србистика.

Наставник предметне наставе стручних 
предмета у подручју рада шумарство 
и обрада дрвета – област шумарство 

(пејзажна архитектура)
са 72% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање: 1. 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; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз услов да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. На основу члана 3 тачка 3) Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Шумарство и обрада дрвета („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/2022 и 15/2022), наставу из стручних пред-
мета у области Шумарство (за образовни профил техничар 
за пејзажну архитектуру) може да изводи: дипломирани 
инжењер шумарства; дипломирани инжењер пејсажне 
архитектуре; дипломирани инжењер шумарства за пеј-
зажну архитектуру; дипломирани инжењер шумарства за 
хортикултуру; дипломирани инжењер пејзажне архитекту-
ре и хортикултуре; мастер инжењер шумарства, претходно 
завршене основне академске студије из области шумарства 
и пејзажне архитектуре и хортикултуре; мастер инжењер 
пејзажне архитектуре, претходно завршене основне ака-
демске студије из области пејзажне архитектуре.

ОСТАЛО: поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139 ЗОСОВ, и то: има одговарајуће образовање, има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 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, има 
држављанство Републике Србије, зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Наставник 
мора да има и 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. Наведено образовање наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. 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 горе наведено обра-
зовање (члан 142 ЗОСОВ). Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs/), потписану биографију кандидата 
(Curriculum Vitae), оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о неосуђи-
ваности (оригинал или оверену фотокопију, прибавља 
се у надлежној полицијској управи према месту пребива-
лишта), доказ о испуњености услова из члана 142 Закона 
(образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно положен стручни испит или испит за 
лиценцу наставника) – наведено образовање 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, лекарско уверење, којим се доказује психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима (доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду).Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју 
је именовао директор школе, Решењем, дел.бр. 01-56/2 од 
19.01.2023. године. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају тражене услове, у року од осам дана упутиће 
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 ће обавити раз-
говор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и сачинити образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставити 
директору школе у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора. Директор доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложене 
листе комисије. Кандидат који учествује у изборном поступ-
ку има право да, под надзором овлашћеног лица у школи, 
прегледа сву конкурсну документацију, у складу са зако-
ном. Пријаве на конкурс слати на горе наведену адресу. 
.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Исидора Оташевић, 024/663-107. Непотпуне и неблаго-
времено приспеле пријаве неће се узети у разматрање. 

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Наставник тромбона
са 54% радног времена

Наставник виолине

Наставник гитаре
на мађарском језику

2 извршиоца

Наставник традиционалног певања
на мађарском језику, 

са 60% радног времена

Чистачица
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба да 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће образо-
вање: а) Одговарајуће образовање за радно место под 1-4 
- наставник: Сходно члану 140 ЗОСОВ, наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 

студије) по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, 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, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука у ком слу-
чају кандидат мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мете, 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. Обавезно образовање лица из члана 140 овог зако-
на је образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најамње по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Програм за стицање 
образовања из става 1 овог члана остварује високошколска 
установа у оквиру акредитованог студијског програма или 
као програм образовања током читавог живота, у складу са 
прописима којима се уређује високо образовање. Сматра 
се да наставник, 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 става 1 овог члана закона. Врста образо-
вања, односно потребно звање за радна места наставника 
наведена у овом конкурсу прописана је Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних срадника 
и помоћних наставника у стручним и уметничким школама 
у подручју рада култура, уметност и јавно информисање 
(„Службени гласник РС- Просветни гласник” бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020 и 2/2021) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник РС- Просветни глас-
ник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020, 18/2020 
и 16/2022); б) одговарајуће образовање за радно место 
под 5. –чистачица: Правилником о организацији рада и 
систематизацији радних места у Музичкој школи Суботица 
прописано је да је одговарајуће образовање за чистачицу 
основно образовање, односно завршена основна школа. 
Поред одговарајућег образовања, кандидат за радна мес-
та од 1. до 5. треба да испуни и следеће услове: - да има 
психофизичку 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крљење, за кривично дело примања мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и мађарски језик за радно место наставника гитаре 
на мађарском језику и за радно место наставника тради-
ционалног певања на мађарском језику, да зна српски језик 
за радно место наставника тромбона, наставника виолине 
и чистачице.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни формулар, 
кандидати треба да доставе: кратку биографију, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених на обрасцу 
са холограмом, извод из казнене евиденције МУП- а РС који 
није старији од 6 месеци као доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвљење, 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, доказ о одговарајућем обра-
зовању: уверење или диплому о стеченом образовању, 
доказ о знању српског језика/ доказ о знању мађарског 
језика (сведочанство или диплома о завршеној средњој, 
вишој или високој школи из које је видљиво да је кандидат 
стекао образовање на српском, односно мађарском јези-
ку, или уверење о положеном испиту из српског, односно 
мађарског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе), доказ да кандидат за наставника поседује 
знање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина (потврда, уверење или диплома факултет а/ одгова-
рајуће високошколске установе, додатак дипломи из кога 
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је видљиво да је кандидат положио одговарајуће испите 
или уверење о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу). Све наведене документе кандидат мора поднети 
у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључивања уговора 
о раду. Кандидати треба да преузму формулар за пријаву 
на конкурс на интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја www.mpntr.gov.rs. Кандидати 
су дужни да попуне пријавни формулар, и да попуњен и 
одштампан пријавни формулар заједно са осталом потреб-
ном документацијом наведеном у овом конкурсу доставе 
школи, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“ НСЗ. Пријаве поднете по истеку 
овог рока су неблаговремене и као такве неће бити узи-
мане у разматрање. Пријаве које не садрже сву потребну 
документацију наведену у овом конкурсу у оригиналу или 
овереној фотокопији сматраће се непотпуним и као такве 
неће бити узимане у разматрање.Кадидати који буду иза-
брани у ужи избор, упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пријаве се могу предати лично у секре-
таријату установе радним данима од 08.00 до 14.00 часова 
или послати поштом на адресу установе: Музичка школа 
Суботица, Штросмајерова 3, 24000 Суботица. Телефон за 
информације је 024/525-672.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ 
ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Штросмајерова 11

Наставник за научну / ужу научну област 
Биолошке науке све уже научне области 
са методиком разредне наставе, редовни 

професор
за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: лице изабрано у звање стиче звање и заснива 
радни однос на Законом одређени период. У звање редо-
вног професора може бити изабрано лице које је претходне 
степене студија завршило са просечном оценом најмање 
осам (8), односно које има најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи, има научни назив 
доктора наука, има и већи број научних радова који утичу 
на развој научне мисли у ужој области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима, са рецен-
зијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним скуповима, објављен 
уџбеник или монографију или оригинално стручно оства-
рење, остварене резултате у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и мастер академским студијама. Ближи 
услови за избор у звање наставника утврђују се општим 
актом Факултета и општима актима Универзитета у Новом 
Саду у складу са минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету из члана 12 став 1 тачка 15) 
Закона о високом образовању (“Службени гласник РС, бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. 
закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 
- др. закон) као и у складу са осталим условима за избор 
наставника Факултета предвиђени одредбама истог Закона 
о високом образовању (“Службени гласник РС, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 
11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закон) и општима актима Универзитета у Новом Саду и 
Учитељског Факултета на мађарском наставном језику у 
Суботици. Лице које је правноснажном пресудом осуђено 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи не 
може стећи звање наставника, односно сарадника. Прија-
ве кандидата са прилозима: стручна биографија, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми – оргинали или оверене 
копије, о завршеним основним, мастер (магистарских) и 
докторским студијама/дипломе о стеченом научном нази-
ву доктора наука из одговорајуће научне областиизвод из 
матичне књиге рођених – оргинал или оверена копија, уве-
рење о држављанству - оргинал или оверена копија, спи-
сак научних радова, радови (у папирном или електронском 
облику на ЦД-у); лекарско уверење, уверења о неосуђива-
ности подносе се на горе наведену адресу Факулета, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

Наставник за научну / ужу научну област 
Фолклористика и историја културе са 

методиком наставе, редовни професор
за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: лице изабрано у звање стиче звање и заснива 
радни однос на Законом одређени период. У звање редо-
вног професора може бити изабрано лице које је прет-
ходне степене студија завршило са просечном оценом 
најмање осам (8), односно које има најмање три године 
педагошког искуства на високошколској установи, има 
научни назив доктора наука, има и већи број научних 
радова који утичу на развој научне мисли у ужој области 
објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, већи број научних радова 
и саопштења изнетих на међународним или домаћим 
научним скуповима, објављен уџбеник или монографију 
или оригинално стручно остварење, остварене резулта-
те у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специјалистичким и мас-
тер академским студијама. Ближи услови за избор у звање 
наставника утврђују се општим актом Факултета и општи-
ма актима Универзитета у Новом Саду у складу са мини-
малним условима за избор у звања наставника на уни-
верзитету из члана 12 став 1 тачка 15) Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС, бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 
- аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) 
као и у складу са осталим условима за избор наставника 
Факултета предвиђени одредбама истог Закона о висо-
ком образовању (“Службени гласник РС, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 
11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 
закон) и општима актима Универзитета у Новом Саду и 
Учитељског Факултета на мађарском наставном језику у 
Суботици. Лице које је правноснажном пресудом осуђено 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи не 
може стећи звање наставника, односно сарадника.Прија-
ве кандидата са прилозима: стручна биографија, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми – оргинали или оверене 
копије, о завршеним основним, мастер (магистарских) и 
докторским студијама/дипломе о стеченом научном нази-
ву доктора наука из одговорајуће научне области, извод 
из матичне књиге рођених – оргинал или оверена копија, 
уверење о држављанству - оргинал или оверена копија, 
списак научних радова, радови (у папирном или елек-
тронском облику на ЦД-у); лекарско уверење, уверења 
о неосуђиваности, подносе се на горе наведену адресу 
Факултета, у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у обзир.

ОШ „ХУЊАДИ ЈАНОШ”
24220 Чантавир, Трг слободе 2

тел. 024/782-025

Секретар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вапи-
тања, и то да: 1) има одговарајуће образовање из области 
правних наука у складу са чланом 140 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/19, 06/20 и 129/21); 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 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 скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи: радну биографију 
(обавезно навести контакт податке: мејл и број телефона), 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије, оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције, надлежне полицијске управе, да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања(не старије од 6 месеци), Оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о знању српског односно мађар-
ског језика, Попуњен и одштампан формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања, који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs). 

Лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. Копије дока-
за које се подносе при конкурисању морају да буду оверене 
од стране надлежног органа, у супротном, неће се узети 
у разматрање.Пријавом на конкурс кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе законом 
предвиђеног поступка – конкурса за пријем у радни однос.
Конкурс траје 8 дана од дана објављивања у листу Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”.Неблаговреме-
не, непотпуне, као и пријаве послате путем мејла се неће 
разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Хуњади Јанош” 
Чантавир, Трг слободе бр. 2, 24220 Чантавир са назнаком 
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти путем телефона 024/782-025 или мејла: suli@astramail.rs.

ГИМНАЗИЈА И ЕКОНОМСКА 
ШКОЛА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 12

тел. 024/711-934
e-mail: gimnazijabt@mts.rs

Чистачица
УСЛОВИ: да има завршену основну школу; да је државља-
нин РС; да је пунолетно лице; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима да 
има одговарајуће образовање, прописану стручну спрему; 
да није осуђивано за кривично дело на безусловну каз-
ну затвора од најмање три месеца затвора и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита 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 
скалду са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву конкурс кандидати су дужни да подне-
су: кратку биографију; попуњен формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања доступан на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење о неосуђиваности; уверењео 
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Кандидат 
мора да има доказ о завршеној школи на српском наставном 
језику. Директор доноси одлуку о избору извршилаца у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава на 
конкурс. Пријаве на конкурс слати на адресу: Гимназија и 
економска школа „Доситеј Обрадовић”, 24300 Бачка Топола, 
Трг Зорана Ђинђића 12. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
но приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
“СТАНА МИЛАНОВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 29

тел. 015/350-274

Секретар
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама другог степена из области правних наука (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) или са стеченим 
одговарајућим високим образовањем из области правних 
наука на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године. Кандидат поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), треба 
да испуњава и услове предвиђене чланом 139 став 1 тач-
ка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о познавању српског језика (односи се на 
кандидате који нису образовање стекли на српском језику); 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију) не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; потврду да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
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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 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 
(уверење из МУП-а); краћу биографију. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду да 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 уђу у ужи избор, вршиће Национал-
на служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака, а пре доношења одлуке о избору. Пријаве на 
конкурс са потребним документима, заједно са одшампа-
ним и потписаним пријавним формуларом се достављају 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 015/350-274.

ШАБАЧКА ГИМНАЗИЈА
15000 Шабац, Масарикова 13

тел. 015/350-286

Секретар
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама другог степена из области правних наука (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) или са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем из области правних наука на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године. Кандидат 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 испуњава и услове пред-
виђене чланом 139 и чланом 140Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 
- др. Закони, 10/19, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021). 
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 образовање стекли на српском језику); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави лекарско уве-
рење о здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма-не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способ-
ности кандидата за рад са децом и ученицима, који уђу у ужи 
избор, вршиће Национална служба за запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о 
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете. Пријаве 
на конкурс са потребним документима, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом се достављају на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Контакт телефон: 015/350-286.

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

15225 Владимирци, Светог Саве бб.
тел. 015/514-837

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник геодетске групе предмета
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава услове предвиђене чланом 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 

није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Чланом 140 став 1 и став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, прописано 
је да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарјауће високо образовање: 1) 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; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдици-
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 
завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне 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 
специјачистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Кандидати морају да 
имају одговарајуће образовање предвиђено Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школа и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Геодезија и грађеви-
нарство. Документа која се достављају уз пријаву: радна 
биографија, попуњен пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете, уверење о држављанству Републике 
Србије-оригинал или оверену копију, извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверену копију, диплома о 
стеченом образовању - оригинал или оверену копију, доказ 
о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и непо-
стојању дискриминаторног понашања - оригинал или ове-
рену копију, доказ да кандидат зна српски језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Оверене копије не смеју 
бити старије од шест месеци.

ОСТАЛО: Напомена: доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија коју именује директор за спро-
вођење конкурса утврдиће испуњеност услова за пријем у 
радни однос кандидата из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку 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 психо-
лошке процене, након чега ће обавити разговор са кандида-
тима са листе. Решење о избору кандидата директор доноси 
у року од осам дана од дана обављеног разговора и дос-
тављања образложене листе кандидата. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријавни формулар са потребном документацијом доста-
вити на адресу: Посавотамнавска средња школа са домом 
ученика, Светог Саве бб. 15225 Владимирци, или доставити 
лично на наведену адресу. Све информације могу се добити 
на телефон 015/514-837 сваким даном од 8-12 часова. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ” 

15214 Дебрц, Београдски пут бб.
тел. 015/7517-020

Наставник руског језика
на одређено време до повратка лица 

именованог на функцију директора школе 
током првог, односно другог мандата

УСЛОВИ: Кандидати за наставника односно школског педа-
гога треба да испуњавају следеће услове 8 у конкретном 
случају-за предметни посао наставника руског језика): 1. 

да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 актуелног Закона о основама система образовања и 
васпитања и актуелним Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи; 2. да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност 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 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 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у ОШ ”Јован Цвијић” Дебрц. Чланом 140 став 
1 и 2 актуелног Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је да наставник, васпитач и струч-
ни 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, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка (2) члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Кандидати за наставника уз 
пријаву на конкурс треба да доставе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чл. 140 актуелног Зако-
на о основама система образовања и васпитања и акту-
елног Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; уверење о 
држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци; доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
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 
(уверење да није старије од 6 месеци); доказ да знају срп-
ски језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад у 
ОШ ”Јован Цвијић” Дебрц - диплома издата и стечена на 
српском језику или уверење одговарајуће високошколске 
установе да је лице положило испит из српског језика- ори-
гинал или оверена фотокопија. У складу са Правилником, 
у радни однос у Школи може да буде примљено лице које 
испуњава услове прописане правилником, исте услове 
прописује и чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања као опште услове за пријем у радни однос у 
установи (школи). Напомена: доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Након истека рока за достављање прија-
ва није могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са 
чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. На пријавном формулару 
кандидати треба да допишу адресу пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон и адресу електронске поште 
ако је кандидат поседује. Пријавни формулар са доказима 
доставити у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији 
„Послови”, на адресу: ОШ „Јован Цвијић”Дебрц, Београдски 
пут б.б., 15214 Дебрц. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код директора или секретара школе као и путем 
телефона: 015/7517-020 и 015/7517-348.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”

Чајетина, Сирогојно бб.
тел. 031/3802-059

Наставник математике
са 88,89% радног времена, у матичној школи

Наставник математике
са 88,89% радног времена у ИО Љубиш

Наставник физике
са 60% радног времена, у матичној школи 

и у ИО Љубиш

Наставник руског језика
са 88,89% радног времена, у матичној школи 

и у ИО Љубиш

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 наставникапрема 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, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(уколико је кандидат стекао високо образовање на студија-
ма другог степена, доставља оврену фотокопију дипломе 
другог степена и оверену фотокопију дипломе основних ака-
демских 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 језика 
(није потребан уколико се школовање кандиата обављало 
на српском језику). Докази о испуњености услова под тачка-
ма 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 разматрати. 
Пријаве слати на горе наведену адресу или донети лично у 
просторије школе радним даном од 8.00 до 13.00 часова. За 
сва питања поводом конкурса обратити се секретару Школе 
на контакт телефон: 031/3802-059.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/811-751

Наставник информатике и рачунарства
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18- др. 
Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степену 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, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18, 11/19 и 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 
И 10/22) и то: 1. да има одговарајуће образовање; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 
родоскрврнуће, 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 међународниом правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. са има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз штампани обра-
зац пријавног формулара кандидати достављају и: кратку 
биографију (ЦВ), оверену фотокопију дипоме о стеченом 
одговарајућем образовању; потврду или уверење о неос-
уђиваности (не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену копију); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена копију); кандидат који 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина доставља одговарајућу потврду / уве-
рење високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно уверење о положеном стручном испиту / испиту за 
лиценцу, кандидат који нема образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као и услов за полагање испита за лицен-
цу(сматра се да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина); доказ 
о знању српског језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику. Канадидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима у Нацио-
налну службу за запошљавање која ће извршити процену 
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично 
или слати на адресу: Основна школа “Емилија Остојић” 
31210 Пожега са назнаком “За конкурс”. Рок за подношење 
пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве и приложена документација се не враћају.

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18- др. Закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) и и то: 1. да има одговарајуће образовање; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 
родоскрврнуће, 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 међународниом правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. са има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
заваничној интернет страници Министарства просвете, и 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз штампани обра-
зац пријавног формулара кандидати достављају следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности 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 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 - потврду или уверење о неосуђиваности 
из казнене евиденције МУП-а; уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; доказ 
да против кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона (потврда 
или уверење надлежног суда); 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). Документација се подноси 
у оригиналу или овереној фотокопији, не старије од шест 
месеци. Конкурсна комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на. Кандидати који испуњавају тражене услове 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, 
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 
кандидата. Лекарско уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 

Пријаве на конкурс поднети лично или слати на адресу: 
Основна школа “Емилија Остојић” 31210 Пожега са наз-
наком “За конкурс”. Рик за подношење пријаве 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве и приложе-
на документација се не враћају.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/512-596

Наставник предметне наставе - 
рачунарство и информатика

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука 
УС РС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење), пријавље-
ни кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 
и 6/2020) и то: а) кандидат пријављен за радно место 
наставника предметне наставе мора да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и врсту стручне спре-
ме прописану чланом 2 тачка 16. Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника иваспитача у стручним школама 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022, 
14/2022 и 15/2022) за наставника рачунарства и информа-
тике (доказ: диплома о завршеном високом образовању), 
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 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 родоскрвнуће, 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; 
(доказ: уверење МУП-а и потврда повереника за заштиту 
родне равноправности за непостојање утврђеног дискри-
минаторног понашања); г) има држављанство Републике 
Србије (доказ уверење о држављанству); д) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачке а), в), г) и д) дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Документација се доставља у оригиналима или у 
овереним фотокопијама не старијим од шест месеци и не 
враћа се кандидатима. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве без доказа 
о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве са нео-
вереном документацијом, неће се разматрати. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ - фор-
мулар за пријаву наконкурс), а потребну документацију 
наведену у овом конкурсу, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, доставља лично или поштом у претход-
но наведеном року на адресу школе: Техничка школа, Трг 
Светог Саве бр. 34, 31000 Ужице, са назнаком ”Пријава за 
конкурс за радно место наставника рачунарства и инфор-
матике”. Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 031/512-596.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ”

31000 Ужице, Николе Пашића 17

Наставник стручних предмета у подручју 
рада саобраћај

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. поседовање одговарајућег високог образовања и то: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; Канди-
дат треба да испуњава услове предвиђене чланом 4 тачка 
5) Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада саобраћај („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник” бр. 16/15, 2/17, 8/17, 4/19, 7/19, 2/20, 17/20, 1/21) 
и то: дипломирани саобеачајни инжењер, односно дипло-
мирани инжењер саобраћаја, одсеци друмски и градски 
саобраћај или друмски и градски саобраћај и транспорт; 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжењерства на 
студијском програму, односно модулу: друмски и градски 
саобраћај и транспорт - транспорт, саобраћај и транспорт, 
ако су на основним академским или мастер студијама изу-
чавани наставни садржаји из области предмета; 2. поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; 3. 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 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; непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; 4. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 5. знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом образовању; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству); извод из матичне књиге рође-
них(оригинал или оверену копију; доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на том језику, 
пошто се сматра да они познају језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад); извод из казнене евиденције 
као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање које 
издаје надлежна полицијска управа не старије од 6 месе-
ци; одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са 
званичне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве на конкурс са 
потребним доказима о испуњености услова конкурса, могу 
се доставити лично или поштом (препоручена поштан-
ска пошиљка) на адресу школе: Техничка школа „Радоје 
Љубичић”, Николе Пашића 17, 31000 Ужице са назнаком 
„За конкурс – наставник стручних предмета у подручју рада 
саобраћај”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН ЈОКСИМОВИЋ”

31255 Рогачица
тел. 031/3850-440

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће и услове предвиђене чланом 132. и 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон 6/2020 и 129/2021) и то: 1. да поседује 
одговарајуће високо образовање из области правних нау-
ка у складу са чланом 140 став 1 Закона и дозволу за рад 
секретара (лиценцу), које је предвиђено и Правилником о 
организацији рада школе и систематизацији радних места 
у ОШ Стеван Јоксимовић Рогачица, поседовање лиценце 
није услов за заснивање радног односа али је секретар 
обавезан да положи испит за лиценцу у року од 2 године 

од дана заснивања радног односа; 2. поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (доказ се доставља при закључењу уговора о 
раду); 3. неосуђиваност правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насеље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дека 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; 4. поседовање држављанства Репу-
блике Србије; 5. знање језика на коме се остварује образов-
но васпитни рад. Диплома о стеченом образовању на срп-
ском језику која се приложи као доказ под тачком 1 сматра 
се доказом о знању српског језика под тачком 5.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: одштампан и 
попуњен пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, формулар-за-конкурисање; пријаву на конкурс 
са кратким биографским подацима за заснивање радног 
односа-својеручно потписану са тачном адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе или уверења о 
дипломирању; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; извод из казнене евиденције 
као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела и да није утврђено дискриминаторно понашање, које 
издаје надлежна полицијска управа (не старије од 6 месе-
ци), доказ о знању српског језика подносе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, пре закљу-
чења уговора о раду кандидат који је изабран доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Сви докази прилажу се у ориги-
налу или фотокопији (не старије од 6 месеци). Приложена 
конкурсна документација неће се враћати кандидатимав 
Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху спровођења законом 
предвиђеног поступка — конкурса за пријем у радни однос 
на неодређено време. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”, Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом доставити на адресу школе: Основна 
школа „Стеван Јоксимовић”, З1255 Рогачица, или предати 
непосредно у сектретаријату школе, са назнаком „За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације могу се добити у секрета-
ријату школе на број телефона: 031/3850-440.

УГОСТИТЕЉСКО - ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/3831-184

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове прописане чл. 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 Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
4/2022, 14/2022 и 15/2022) и Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Угоститељско-туристичкој 
школи у Чајетини а то су: а то су: 1. одговарајуће образо-
вање; 2. психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Доказ 
- психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају следећу документацију: биографију, 
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или овере-

ну копију дипломе о стеченој стручној спреми), уверење о 
неосуђиваности- уверење из МУП-а (оригинал, не старије 
од 6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену копију), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију), доказ (уверење) одговарајуће висо-
кошколске установе да је положио испит из српског језика, 
којим потврђује да зна језик на коме се остварује васпитни 
рад, тј. српски језик, уколико је одговарајуће образовање 
стекао на страноом језику (напомена: овај доказ не под-
носи кандидати који су одговрајуће образовање стекли 
на српском језику. Докази који се прилажу морају бити у 
оригинал или оверени преписи / фортокопије. Кандидати 
који буду испуњавалли услов за пријем у радни однос биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Кандидат који буде изабран, пре закључћења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној спосопбности за рад са децом и ученицима. Решење о 
избору кандидата доноси директор школе у року од 8 дана 
од од дана достављања образложене листе из става 7 чла-
на 154 Закона. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање.Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве на конкурс доставити лично или слати на горе 
наведену адресу путем препоручене пошиљке са назнаком 
“За конкурс на радно место наставника математике”. Бла-
говременом пријавом на конкурс се сматра пријава која је 
предата непосредно послодавцу пре истека рока утврђе-
ног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошињке. Додатне информације 
о конкурсу могу се добити код секретара Школе и путем 
телефона: 031/3831-184.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА КОСЈЕРИЋ
31260 Косјерић, Светосавска 39

тел. 031/781-645

1. Наставник предметне наставе – 
електротехничке групе предмета

3 извршиоца

2. Наставник предметне наставе - 
економске групе предмета

за 91,11% радног времена

3. Секретар
за 50% радног времена

4. Чистач/ица

УСЛОВИ: У радни однос на наведеним радним местима 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће усло-
ве: поседовање одговарајућег образовања, и то: За радна 
места под редним бројем 1. 2. и 3 (наставник и секретар): 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10.09.2005. године, 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање, до 10.09.2005. године; за 
радно место под редним бројем 4 (чистачица): завршена 
основна школа – I степен стручне спреме. За сва радна 
места за која се расписује овај конкурс: 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. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из матичне књиге 
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. 

Наука и образовање
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Пријаве треба послати на адресу: Техничка школа, Свето-
савска 39, 31260 Косјерић, са назнаком „ Пријава за кон-
курс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Школе и преко телефона 031/781-645.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

1. Наставник немачког језика
са 66% радног времена

2. Чистачица
са 60% радног времена, у ИО Душковци

3. Чистачица
са 60% радног времена, у ИО Засеље

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - Одлука 
УС РС, 113/17 И 95/18- аутентично тумачење). пријављени 
кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“ Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/21). а) Кандидат пријављен за радно место наставника 
немачког језика под редним бројем 1 мора да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 и 141 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и врсту 
стручне спреме прописану Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основним 
школама (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021). Кандидат пријављен за радно место чистачица 
под редним бројевима 2 и 3 мора да испуњава услове у 
складу са Правилником о систематизацији и организацији 
послова у ОШ “ Петар Лековић” Пожега, да има први сте-
пен стручне спреме- завршену основну школу; б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правоснажном 
прсудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најамање 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 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 коме се остварује образовно- васпитни рад. Дока-
зи 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. 
Документација се доставља у овереним фотокопијама и 
неће се враћати кандидатима. Уз пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидати достављају и 
потребну документацију и ЦВ (радна буиографија). Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова кон-
курса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће 
се разматрати. Пријаве доставити на адресу: ОШ “Петар 
Лековић” Пожега, Петра Лековића 1, 31210 Пожега са наз-
наком “Пријава за конкурс за радно место _____ под ред-
ним бројем“. Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 031/811-176.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда, Повленска 16
тел. 031/888-034

Педагог
за 50% радног времена

Секретар
за 50% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на наведеним радним местима 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања, и то: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10.09.2005. године, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање, до 10.09.2005. 

године; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; извршена 
психолошка процена способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пре-
судом 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни кан-
дидата, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, односно извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима); оверен препис / фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања. Пријаве треба послати на адресу: Основна школа 
„Јордан Ђукановић, Повленска 16, 31263 Варда, са назна-
ком „ Пријава за конкурс”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Школе и преко телефона 
031/888-034.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РАТКО ЈОВАНОВИЋ”

Крушчица
31230 Ариље

тел. 031/3898-006

Сервирка
са 50% радног времена, за рад у Крушчици и 

у ИО Висока

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 31. Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова: III или IV степен стручне спреме, 
односно средње образовање; 2. да има психичку, физичку 
и здравстену 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 
мађународним 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 као језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад; 

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат је 
дужан да достави: попуњени формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; доказ о одговарајућем обра-
зовању (оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем 
образовању); потврду или уверење о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци, (оргинал или оверену 
копију); извод из матичне књиге рођених са холограмом, 
(оргинал или оверену копију); сведочанство на српском 
језику које се прилаже као доказ под тачком 1 сматра се 
доказом о знању српског језика. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима у Националну 
службу за запошљавање која ће извршити процену при-
меном стандардизованих поступака. Лекарско уверење да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или сла-
ти на адресу Основна школа „Ратко Јовановић” Крушчица, 
31230 Ариље са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 
031/3898-006. Рок за подношење пријаве 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. У пријави обавезно 
навести контакт телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
31250 Бајина Башта, Светосавска 76

тел. 031/862-753

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава 
следеће услове: 1. поседовање 1. степена стручне спре-
ме (завршена основна школа); 2. поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са ученицима 
(доказ се доставља при закључењу уговора о раду); 3. 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примања или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дека против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; непостојање дискриминаторног пона-
шања на страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; 4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. 
знање језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
држављанству Републике Србије (оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику, пошто се сматра да они познају језик на којем 
се изводи образовно-васпитни рад); уверење о неосуђива-
ности за наведена кривична дела (оргинал или оверену 
фотокопију), не старије од 6 месеци; оригинал или ове-
рену фотокопију потврде Повереника за заштиту равноп-
равности да за кандидата није утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од б месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оверену фотокопију или оригинал). Образац 
пријаве под називом “Формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања” кандидати преузимају 
са сајта Министарства просвете који попуњен и одштампан 
прилажу уз горе наведену документацију приликом прија-
ве на конкурс. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве на 
конкурс са потребном документацијом доставити на адресу 
школе: Основна школа „Свети Сава” Бајина Башта, Свето-
савска 76 31250 Бајина Башта или предати непосредно у 
сектретаријату школе, са назнаком „За конкурс”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 031/862-753.

ВАЉЕВО

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА “ВАЉЕВО”

14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/225-740

Наставник предметне наставе – 
математика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
и чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020, 129/2021) и Правилника 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) и то да: 1. 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 или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 09. 2005. 
године; 2. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правоснаж-
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 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; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
треба да достави: 1) пријаву на конкурс са основним био-
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графским подацима (својеручно потписану); 2) одштампан 
и попуњен пријавни формулар преузет са званичне интер-
нет странице Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја РС; 3) оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; 4) оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених; 5) оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; 6) извод из казнене 
евиденције као доказ да кадидат није осуђиван правоснаж-
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 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; 
7) доказ о познавању Српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику, а доказ треба да буде издат од 
стране високошколске установе за издавање таквих доку-
мената (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије 
које се подносе морају бити оверене од стране надлежног 
органа, у супротном неће се узети у разматрање, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здравстве-
ној способности, не старије од шест месеци. Пријаве се 
достављају непосредно секретаријату школе или поштом 
горе наведену адресу. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон број: 014/225-740.

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Наставник из области рачунарства и 
информатике

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 
образовање прописано чланом 140 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски 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 Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Уз пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, потребно је да кандидати доставе школи 
следећу документацију: радну биографију; оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању 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 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци); оригинал уверење да за кан-
дидата није утврђено дискриминаторно понашање у складу 
са Законом о забрани дискриминације (“Сл. гласник РС”, бр. 
22/2009 и 52/2021), не старије од шест месеци; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених (на прописа-
ном обрасцу). Уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику, доставља доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-

ске установе. Кандидате који испуњавају услове конкурса 
конкурсна комисија 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 здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Подаци 
који се прикупљају у току конкурсног поступка биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкурс-
ном поступку, у складу са Законом о заштити података о 
личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, упућује се на психолошку процену способност 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт адресе или телефоне, које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима са листе кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос, оба-
виће конкурсна комисија коју именује директор школе, по 
пријему резултата психолошке процене способности за рад 
са ученицима, у просторијама Ваљевске гимназије, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на 
бројеве контакт телефона које су навели у својим прија-
вама. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази, у оригинал или овереној фотокопији биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова доставити лично у секретаријат 
школе радним данима од 10: 00-13: 00 сати или поштом на 
горе наведену адресу са назнаком „За конкурс за настав-
ника из области рачунарства и информатике”. Све додатне 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, радним данима, на број телефона: 014/221-622.

Чистачица
2 извршиоца

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: 1) доказ о одговарајућој 
стручној спреми (оригинал или оверена копија сведочан-
ства, дипломе или уверења о завршеној основној школи); 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 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 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 образов-
но-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 просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, потребно је да кан-
дидати доставе школи следећу документацију: радну био-
графију; оригинал или оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовањ-оригинал или оверена копија 
сведочанства, дипломе или уверења о завршеној основној 
школи); оригинал уверење да кандидат није осуђиван за 
дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не старије од шест 
месеци); оригинал уверење да за кандидата 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 уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених (на прописаном обрасцу). Уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику, доставља 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. 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. Подаци који се прикупљају у 
току конкурсног 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). Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, упућује 
се на психолошку процену способност за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе 
или телефоне, које су навели у својим пријавама. Разговор 
са кандидатима са листе кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, обавиће конкурсна комисија коју 
именује директор школе, по пријему резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима, у просторија-
ма Ваљевске гимназије, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона 
које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази, у оригинал или 
овереној фотокопији биће одбачене закључком конкур-
сне комисије. Пријаве са доказима о испуњености услова 
доставити лично у секретаријат школе радним данима од 
10: 00-13: 00 сати или поштом на горе наведену адресу са 
назнаком “За конкурс-чистачица”. Све додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, рад-
ним данима, на број телефона: 014/221-622.

Чистачица
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
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), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове про-
писане чл. 132., 139 и 140 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 
6/2020 и 129/2021) и то: 1) доказ о одговарајућој стручној 
спреми (оригинал или оверена копија сведочанства, дипло-
ме или уверења о завршеној основној школи); 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и 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 просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
потребно је да кандидати доставе школи следећу докумен-
тацију: радну биографију; оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовањ-оригинал 
или оверена копија сведочанства, дипломе или уверења о 
завршеној основној школи); оригинал уверење да кандидат 
није осуђиван за дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал уверење да за кандидата није 
утврђено дискриминаторно понашање у складу са Законом 
о забрани дискриминације (“Сл. гласник РС”, бр. 22/2009 и 
52/2021), не старије од шест месеци; оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од шест месеци); оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених (на прописаном обрасцу). Уколи-
ко кандидат није стекао образовање на српском језику, дос-
тавља доказ о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Кандидате који 
испуњавају услове конкурса конкурсна комисија упућује на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Подаци који се прикупљају у току конкурсног поступ-
ка биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити подата-
ка о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Кандидати чије 
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су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, упућује се на психолошку процену способност 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака о чему ће учесници конкурса бити обавештени на кон-
такт адресе или телефоне, које су навели у својим пријавама. 
Разговор са кандидатима са листе кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос, обавиће конкурсна 
комисија коју именује директор школе, по пријему резулта-
та психолошке процене способности за рад са ученицима, у 
просторијама Ваљевске гимназије, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на бројеве контакт теле-
фона које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригинал 
или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкур-
сне комисије. Пријаве са доказима о испуњености услова 
доставити лично у секретаријат школе радним данима од 
10: 00-13: 00 сати или поштом на горе наведену адресу са 
назнаком “За конкурс - чистачица 60% радног времена”. Све 
додатне информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, радним данима, на број телефона: 014/221-622.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ”

14210 Уб, Краља Петра Првог 13
тел. 014/511-681

Наставник солфеђа
са 65% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 
и 6/20) одговарајући степен стручне спреме а у складу са 
чланом 140 истог закона, као и у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) које се дос-
тавља приликом закључења уговора о раду; уверење да 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања не 
старије од шест месеци, тј. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривично 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, против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторско понашање; да је 
држављанин Републике Србије. Кандидати попуњавају 
пријаву на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: уве-
рење о држављанству - не старије од шест месеци; извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
диплома о стеченом оразовању (оригинал или оверена 
копија) лица која су стекла мастер, прилажу и диплому 
основних академских студија; да зна језик на коме се одвија 
васпитно-образовни рад (српски језик); радну биографију. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве за конкурс се подносе у затвореним ковертама са 
назнаком: “За конкурс за радно место наставника солфеђа”. 
Поштом на горе наведену адресу или се непосредно пре-
дају секретаријату школе сваког радног дана од 8 до 12 
часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе сваког радног дана у времену од 9 до 12 
часова и/или на телефон 014/411-681.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“МУХАРЕМ КАДРИУ”

Општина Бујановац, село Велики Трновац
тел. 017/856-671

Помоћни радник / чистачица
УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова прописаних 
утврђених Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник 

РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и то: 1) да има одговарајуће образовање (први 
степен стручне спреме / основне школе), 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља само кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора); 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 пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се оствараује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачке 3. овог 
конкурса под 1), 3), 5) саставни су део пријаве на конкурс и 
подносе се у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доста-
ви: кратку биографију; диплому о стеченом одговрајућем 
образовању; уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у условима конкур-
са (не старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да 
против њега није покренут кривични поступак, доношењем 
наредбе о спровођењу истраге или доношења решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела, непостојање дискирминатор-
ног понашања, утврђеног у складу са законом (не старије 
од 6 месеци); уверење из казнене евиденције МУП-а (не 
старије од 6 месеци); уверење о државаљњанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља само кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Сва потребна документација се подноси у 
оригиналу или овереним копијама. Пријава на конкукрс са 
доказима се подноси препорученом пошиљком или лично 
на адресу: Основна школа “Мухарем Кадриу “ Улица бб., 
17528 Велики Трновац, у затвореној коверти са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос”. Рок за пријављање кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања конкурса, у публика-
цији “Послови”. Непотпуне и наблаговремене пријаве неће 
се узети у обзир и разматрање. Благоваременом прија-
вом сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у 
конкурсу. Настава се изводи на албанском језику. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле на телефон 017/856-671.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БОРА СТАНКОВИЋ“
Јелашница

17530 Сурдулица
тел. 017/476-250

Оглас објављен у публикацији Послови бр. 1023, од 
18.01.2023. год., поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОРА СТАНКОВИЋ“

Јелашница
17530 Сурдулица
тел. 017/476-250

Професор математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: звање професор математике; дипломирани мате-
матичар; мастер математичар (у складу са чланом 3 тачка 
9 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи). 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 
наставника у складу с одредбама чл. 139, 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, да- има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 

није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетноглица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пекривичних дела против полне слободе, противправног 
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, 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 
треба да доставе следећа документа: диплому или уверење 
о стеченом образовању- оригинал или оверену фотокопију 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
– оригинал или оверену копију (не старије од 6 месеци), 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци) – оригинал или оверену копију, доказ да канди-
датније осуђен правноснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основамасис-
темаобразовања и васпитања („Службенигласник 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) – ориги-
нал или оверену копију, уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци) – оригинал или 
оверену копију, доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси кан-
дидат који није стекао диплому на српском језику. Лекарско 
уверење, као доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, кан-
дидат који буде изабран доставља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, тј.доказе 
о испуњености услова, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи (поштом или лично) 
на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем 
у радни однос на неодређено време (неотварати)”. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Докази о испуњавању услова предвиђених овим огласом, 
ако нису оригинални, него фотокопије или преписи, морају 
бити оверени у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа („Службени гласник РС”, број: 93/2014 
и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир приликом доношења одлуке о избору кан-
дидата по овом конкурсу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе. Контакт телефон: 
017/476-250.

Хигијеничар школе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање рад-
ног 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 услове утврђене Зако-
ном о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) (даље: Закон), односно да: има одго-
варајуће образовање односно да има основно образовање 
односно завршену основну школу, има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар који се може преузети на званичној интер-
нет страници Министарства просвете Републике Србије, и 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи, у року од осам дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријавни формулар кан-
дидат 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 пре-
пис или оверену копију сведочанства о завршеном основ-
ном образовању односно о завршеној основној школи; 3) 
доказ, из казнене евиденције МУП Републике Србије, да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које му је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична 
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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 кандидата 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 кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); 5) 
радну биографију – пожељно. Доказ о испуњености услова 
из члана 139 став 1 тачка 2) Закона да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве се могу предати поштом или 
непосредно на адресу школе. Неблаговремене или непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Уз пријавни 
формулар и потребну документацију кандидат доставља 
и податке о адреси пребивалишта и броју телефона на 
који може бити контактиран. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор. Комисија утврђује испуње-
ност 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 претходног става се у року 
од осам дана упућују 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 из претход-
ног става, сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложе-
не листе. Додатне информације о конкурсу могу се доби-
ти од секретара школе на наведени телефон или путем 
електронске поште на адресу osborastank@gmail.com. Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интернет страни-
це Министарство просвете, кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Националне службе за 
запошљавање. Конкурс спроводи конкурсна комисија име-
нована од стране директора школе посебним решењем.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

Општина Бујановац
Село Биљача

тел. 017/7647-200

Наставник географије
са 70% радног времена

Наставник разредне наставе

Наставник математике

Наставник математике
са 77,7% радног времена

Наставник енглеског језика
са 88,8% радног времена

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) има одговарајуће образовање према одредбама 
Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); б) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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; г) има 
држављанство Републике Србије; Докази о испуњености 
услова из тачака а), в), г) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве са документа-

цијом достављају се на горенведену адресу, са назнаком 
„За конкурс”. Фотокопије докумената морају бити оверене. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у 
разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају потребну докумен-
тацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Напомена: настава се изводи на албанском језику. 
Документи послати на адреси ОШ „Десанка Максимовић” 
у Биљачи бб., 17522. 

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/422-962, 431-960

Наставник у звању наставник страног 
језика за ужу научну област Француски 

језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: високо образовање на 
студијама првог степена. Поред општих услова утврђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне 
услове прописане Законом о високом образовању, Ближим 
критеријумима за избор у звање наставника Универзитета 
у Нишу и Правилником о унутрашњој организацији и систе-
матизацији послова на Педагошком факултету у Врању (сви 
акти су доступни на интернет страници Факултета). Канди-
дат уз пријаву на конкурс обавезно прилаже: биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење надлежног суда да се против кандидата не 
води кривични поступак, уверење МУП-а о подацима из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван, лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности, фотокопију личне карте или очитану 
личну карту ако је са чипом, оверене фотокопије диплома 
о завршеним студијама са свих нивоа студија, списак науч-
них и стручних радова и саме радове и попуњен Образац о 
испуњавању услова за избор у звање наставника (доступан 
на интернет страници Факултета и Универзитета). Пријаве 
се подносе на горе наведену адресу Факултет, у року од 15 
петнаест дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За све 
додатне информације у вези са конкурсом обратити се на 
број телефона 017/411-434.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ”

26346 Јасеново, Маршала Тита 1
тел. 013/855-109

e-mail: skolajasenovo@gmail.com

Наставник српског језика и књижевности
са 87% радног времена

УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове прописане Пра-
вилником 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, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/20, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 
16/22) и чланом 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и које је стекло високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије и специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник математике
(са 176% радног времена)

2 извршиоца

УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове прописане Пра-
вилником 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, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 
4/20, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 
16/22) и чланом 139 и 140 Закона о основама система обра-

зовања и васпитања и које је стекло високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије и специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за оговарајући предмет, односно групу пред-
мета; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/20, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 16/22.) и 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и које је стекло високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за ого-
варајући предмет, односно групу 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; или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/20, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 16/22.) и 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и које је стекло високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за ого-
варајући предмет, односно групу 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; или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/20, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 И 16/22.) и 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и које је стекло високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за ого-
варајући предмет, односно групу 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; или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: поред општих услова предвиђених Законом кан-
дидати треба да испуњавају следеће посебне услове: да 
имају психичку и физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривична дела 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 родоскрвнуће, 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; 

Наука и образовање
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да имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на којем остварује васпитно-образовни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на језику 
на коме се изводи васпитно-образовни рад, а доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио српски језик). Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који 
у штампаној форми доставља уз конкусрну документацију. 
Уз пријаву кандидати прилажу: оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); доказ о нео-
суђиваности кандидата из СУП-а; доказ о знању језика на 
коме се изводи васпитно образовни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на језику на коме се изво-
ди васпитно-образовни рад, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио 
српски језик). Пријаве се предају у затвореној коверти са 
назнаком „Пријава на конкурс” лично или на адресу: ОШ 
„Ђорђе Малетић”, 26346 Јасеново Маршала Тита 1, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Телефон за информације 013/855-109. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

“ЈЕЛЕНА ВАРЈАШКИ”
26300 Вршац, Жарка Зрењанина 22

e-mail: jelena.varjaski.vrsac@gmail.com

Наставник разредне наставе
у посебним условима

Наставник предметне наставе
у посебним условима, на одређено време ради 

замене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати требају да испуњавају поред општих 
услова прописаних чланом 24 Закона о раду (бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/20018 - аутентично тумачење и услове про-
писане чланом 139 и члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020) и то: А) да кандидат има одго-
варајуће високо образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за уче-
нике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/2018 и 6 / 2020) 
односно да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) 
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; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, односно 
да је: Б) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; В) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминитарно понашање; Г) има 
држављанство Републике Србије; Д) зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (односи се на 
кандидате који образовање нису стекли на српском језику). 
Сви кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријемни формулар (са званичне 
интернет странице) потребно је доставити школи: радну и 
личну биографију са адресом и контакт телефоном – ЦВ; 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте 
стручне спреме (оверена фотокопија) кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена и овере-
ну копију дипломе основних академских студија; уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања (оригинал или оверена фото-
копија и да није старије од шест месеци) из МУП-а; извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); уколи-
ко кандидат није стекао средње, више, или високо образо-
вање на српском језику у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Докази о испуњености услова 
из тачке А), В), Г) и Д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке Б) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови” НСЗ. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована од стране директора школе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. За 
све додатне информације о конкурима можете се обратити 
секретаријату школе на број телефона 013/839-832, 013/837-
307. Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се 
поднети лично или поштом на горе наведену адресу.

ОШ ”ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”
26300 Вршац, Вука Караџића 8

Стручни сарадник - психолог
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова на радном 
месту под редним бројем од 1. могу бити примљени кандида-
ти који поред општих услова 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 тума-
чење) испуњавају и услове предвиђене чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон, 6/2020 и 129/2021 (даље: Закон): поседовање 
одговарајућег образовања, (када је образовање стечено у 
иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог обра-
зовања за обављање послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника, на основу акта о признавању стране 
високошколске исправе и мишљења одговарајуће високош-
колске установе, утврђује решењем министар); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривично 
дело из члана 139 став 1 тачка 3 Закона; познавање српског 
језика (за сва радна места – само уколико образовање није 
стечено на српском језику); под одговарајућим образовањем 
подразумева се: образовање у складу са чланом 140 Закона, 
као и 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, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022). Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: 1) пријавни формулар 
Министарства просвете; 2) очитану личну карту или фото-
копију личне карте уколико лична карта није са чипом; 
3) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству оригинал или фотокопију која није старија 
од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених ориги-
нал или оверену фотокопију; 5) оверен препис или оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној школи (лица која су 
образовање стекла у иностранству, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, неопходно је да поред акта о признавању стране 
високошколске исправе доставе и Решење министра према 
члану 143. Закона); 6) лиценцу за рад (и то само за лица коју 
исту поседују, а она лица која немају лиценцу дужна су да 
је стекну у току рада); 7) доказ о познавању српског језика 
(само уколико образовање није стечено на српском језику) 
и језика на коме обављају образовно васпитни рад. Услови 
о познавању језика на коме остварује образовно васпитни 
рад утврђени су чланом 141 став 7. Закона; 8) уверење о 
неосуђиваности из суда и МУП-а оригинал или оверену 
фотокопију документа која не сме бити старија од 6 месеци. 
Сви кандидати који испуњавају услов из члана 139 Закона 
биће упућени на процену психолошких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности коју издаје надлежна здравствена 
установа, доставља се непосредно пре закључења уговора 
о раду и то оригинал или оверена фотокопија. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
овог Конкурса у листу публикација „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Олга Петров Радишић” Вршац, Вука Караџића 
8, са назнаком „За конкурс - радно место стручног сарадни-
ка - психолога”.

ОШ ”ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ”
26300 Вршац, Вука Караџића 8

1. Наставник предметне наставе - 
немачког језика

на српском наставном језику са 77,78% 
радног времена, у матичној школи у Вршцу

2. Наставник предметне наставе – 
математике

на српском наставном језику, са 88,89% 
радног времена, у матичној школи у Вршцу

3. Наставник предметне наставе – 
математике

на румунском наставном језику, 88,89% 
радног времена, у матичној школи у Вршцу

4. Домар мајстор одржавања
са 50% радног времена, у матичној школи 

у Вршцу

5. Спремачица
у матичној школи у Вршцу

6. Спремачица
са 50% радног времена, у ИО школе 

у Јабланци

7. Спремачица
са 50% радног времена, у ИО школе 

у Месићу

8. Спремачица
са 50% радног времена, у ИО школе 

у Сочици

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања послова на радном 
месту под редним бројем од 1. могу бити примљени канди-
дати који поред општих услова 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 - аутен-
тично тумачење) испуњавају и услове предвиђене чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021 (даље: Закон): посе-
довање одговарајућег образовања, (када је образовање 
стечено у иностранству, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника, на основу акта о 
признавању стране високошколске исправе и мишљења 
одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем 
министар); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона; познавање српског језика (за сва радна 
места – само уколико образовање није стечено на српском 
језику). Под одговарајућим образовањем подразумева се: 
образовање у складу са чланом 140 Закона, као и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 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 радна места под ред-
ним бројем 1-3. Одговарајуће образовање за радно место 
редни број 4. је завршен трећи или четврти степен стручне 
спреме - електро, столарске, машинске или водоинстала-
терске струке и положен стручни испити за рад са судо-
вима под притиском (за послове руковања постројењем у 
котларници). Одговарајуће образовање за радна места под 
редним бројем 6-8. је први степен стручне спреме, однос-
но завршена основна школа. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1) пријавни формулар Министар-
ства просвете; 2) очитану личну карту или фотокопију 
личне карте уколико лична карта није са чипом; 3) доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству оригинал или оверну фотокопију која није старија од 
6 месеци); 4) извод из матичне књиге рођених оригинал 
или оверену фотокопију; 5) оверен препис или оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној школи (лица која су 
образовање стекла у иностранству, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона, неопходно је да поред акта о признавању стране 
високошколске исправе доставе и Решење министра према 
члану 143. Закона); 6) лиценцу за рад (и то само за лица 
коју исту поседују, а она лица која немају лиценцу дужна су 
да је стекну у току рада) оригинал и оверена фотокопија; 
7) доказ о познавању српског језика (само уколико обра-
зовање није стечено на српском језику) и језика на коме 
обављају образовно васпитни рад, оригинал или оверена 
фотокопија; Услови о познавању језика на коме оства-
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рује образовно васпитни рад утврђени су чланом 141 став 
7. Закона; 8) уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а 
оригинал или оверену фотокопију документа која не сме 
бити старија од 6 месеци. 9) Потврду или уверење о поло-
женом стручни испиту за рад са судовима под притиском 
(за послове руковања постројењем у котларници) за радно 
место под редним бројем 4. оригинал или оверена фото-
копија. Сви кандидати који испуњавају услов из члана 139 
Закона биће упућени на процену психолошких способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности коју издаје надлежна 
здравствена установа, доставља се непосредно пре закљу-
чења уговора о раду и то оригинал или оверена фотоко-
пија. Рок за подношење пријава на Конкурс је 8 дана од 
дана објављивања овог Конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматра-
ти. Пријаве слати на адресу: ОШ „Олга Петров Радишић” 
Вршац, Вука Караџића 8, са назнаком „За конкурс” и наз-
наком редног броја и назива радног места за које се кон-
курише.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

19376 Сумраковац, Сумраковац бб.

Стручни сарадник – педагог
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног повратка 
на рад

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа у складу са чл. 24 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
– одлука УС и 95/18 – аутентично тумачење) треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139, чл. 140 
и чл. 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21), односно да: има одговарајуће 
високо образовање, стечено 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; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисципинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да је стекло образобање 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, и 3/2017, 13/18, 11/19, 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 
2/22); да послове стручног сарадника – педагога могу да 
обављају: професор педагогије, дипломирани педагог – 
општи смер или смер школске педагогије, дипломирани 
школски педагог – психолог, дипломирани педагог, мас-
тер педагог, дипломирани педагог – мастер; има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
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 изечену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – српски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку. Уз пријаву доставити: одштампан и попуњен пријавни 
формулар (налази се на сајту Министарства просвете); 
ЦВ и радну биографију; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству не старије од шест месеци; уверење из 
казнене евиденције надлежне полицијске управе о неос-
уђиваности за наведена кривична дела као и доказ суда 
да се против кандидата не води кривични поступак све 
не старије од 6 месеци; доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Лекарско уверење изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду.

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Сходно чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: одговарајуће образовање, четврти степен 
стручне спреме, односно средња школа; да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмањем 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 мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
слкаду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Уз попуњени пријавни формулар, са кратком биографијом, 
приложити:оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; извод из књиге рођених; извод из 
књиге венчаних (за особе које су мењале презиме); уве-
рење о држављанству Републике Србије; доказ о неосуђи-
ваности (не старије од шест месеци); доказ о знању српског 
језика (доказ доставља кандидат само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику); доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Напомена: У складу са чл. 154 и 155 кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, з аједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на предходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима у Националну 
службу за запошљавање. 

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/2021) и Правилником о врсти и 
степену образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, 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) и то: да има одговарајуће високо образовање стече-
но: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
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) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири 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 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 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен 
пријавни формулар, са кратком биографијом, приложити: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену копију извода из матичних 
књиге рођених; доказ о неосуђиваности – уверење из 
казнене евиденције да кандидат није осуђиван (уверење 
из МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење из основног и 
вишег суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак за кривична дела за која 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 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 да за 

кандидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика као и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ кандидат доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује 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 психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Конкурса комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Напомена: кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. 

ОСТАЛО: Пријаве за пријем у радни однос са доказима о 
испуњавању услова конкурса достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање, на адресу: ОШ 
„Ђура Јакшић”, 19376 Сумраковац са назнаком „За кон-
курс ____ (навести радно место за које се конкурише)”. 
Све информације се могу добити путем мејл адресе шко-
ле ossumrakovac@gmail.com и телефона 030/2150-022, 
030/2150-023. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“
19233 Подгорац, Подгорац бб.

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: услови су прописани чл. 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања и чланом 6 
став 1 тачка 2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи: посе-
довање одговарајућег високог образовања (НОКС ниво 
VII/1 или VII/2) које је стечено: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући 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 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) ЗОСОВ мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за 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 кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање на страни кандидата. Уз 
пријаву на конкурс кандидат поред кратких биографских 
података треба да достави следеће доказе о испуњености 
услова: попуњен и одштампан пријавни формулар са 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању (кандидати који имају високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена достављају 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе првог и 
другог степена); оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, доказ о знању српс-
ког језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 

Наука и образовање
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школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику), уверење полицијске управе да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
и дискриминаторно понашање из члана 139 ст. 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 2 месеца, рачунајући до дана истека рока 
за пријаву на конкурс). Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. 

Наставник разредне наставе - наставник 
српског језика

са 72,22% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене преко 

60 дана, до њеног повратка

УСЛОВИ: услови предвиђени су чл. 139 и 154 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то: 1. да кандидат 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) као и у складу са Правилником о врсти и степе-
ну образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
13/2017, 13/2018, 11/2019, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021); 2. уверење да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. уверење 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 – документ се прибавља из казнене евиденције 
МУП-а; 4. уверење о држављанству Републике Србије; 5. 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о испуњености овог услова у обавези су 
да доставе само они кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику. Уз попуњен пријавни 
формулар који се налази на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, потребно је поднети следећа 
документа: кратку биографију; диплому о стеченом обра-
зовању; држављанство Републике Србије (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци); извод из казнене евиденције МУП-а РС (не старије 
од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уколико се на овај конкурс подносе фото-
копије докумената, оне морају бити оверене. 

ОСТАЛО: пријаве за пријем у радни однос са доказима о 
испуњавању услова конкурса достављају се у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање, на адресу: ОШ 
„Ђорђе Симеоновић”, 19233 Подгорац, са назнаком „За 
конкурс _____ (навести радно место за које се конкури-
ше)”. Све информације се могу добити путем мејл адресе 
школе ospodgorac1@gmail.com и телефона 030/2460-294 
и 060/4602-905. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: Кандидат уз молбу прилаже: попуњени фор-
мулар који се налази на званичном сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фото-
копију сведочанства о завршеном основном образовању 
и васпитању; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију) не старији од 6 месеци, уверење надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности правноснажном пре-
судом 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 малолет-
ног 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 про-

тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену санкцију и да за 
њега није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање. Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом (лекарско уверење) иза-
брани кандидат доставља пре закључења уговора о раду.
Пријаве доставити на адресу: Основна школа „9.српска 
бригада”, Кнеза Милоша 11, 19370 Бољевац са назнаком 
„за конкурс”.Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у обзир.Рок за подношење молбе је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА “4. ОКТОБАР”
23219 Војвода Степа, ЈНА 2

тел. 023/818-082

Домар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 – 
др. Закон, 10/19 и 6/20, 129/21): 1) да има одговарајуће 
образовање – стечено средње образовање, односно 
трећи или четврти ниво квалификација – електротех-
ничке или машинске струке и положен испит за руко-
ваоца парног котла, у складу са Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у школи; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик као језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи у складу са чланом 154 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Након 
утврђене испуњености услова кандидата за пријем у 
радни однос, кандидати се упућују на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Пријавни форму-
лар са конкурсом траженим документима и доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: ОШ „4. ОКТОБАР” 
Војвода Степа, ЈНА 2 или лично у секретаријату школе 
од 09.00 до 13.30 часова, са назнаком “За конкурс за рад-
но место – домара“. Све додатне информације могу се 
добити на број телефона: 023/818-082.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2

Наставник стручних предмета 
пољопривредне струке

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове прописане члановима 139 и 140 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 
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; 3) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године  у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 

и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. 
гласник РС” - Просветни гласник, бр. 5/2022 од 14. јуна 
2022. год). 

За предмете: Педологија и агрохемија, Основи биљне про-
изводње: дипломирани инжењер пољопривреде за ратар-
ство; дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и 
повртарство; дипломирани инжењер пољопривреде, сме-
рови: ратарство – повртарство, општи или хортикултура; 
дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или сме-
рови: ратарски и воћарско-виноградарски; дипломирани 
инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство; 
дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; 
дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације; 
дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације 
земљишта; дипломирани инжењер пољопривреде – мели-
оратор; дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту 
биља и прехрамбених производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде, смер заштита биља; дипломирани 
инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља; 
дипломирани инжењер агрономије; мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академске 
студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство 
и виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина или Мели-
орације; мастер инжењер пољопривреде, претходно завр-
шене основне академске студије на студијском програму: 
Биофарминг.

За предмете: Лековито и зачинско биље; Лековито биље: 
дипломирани инжењер пољопривреде, смерови: ратар-
ско-повртарски, ратарство – повртарство, општи или хор-
тикултура; дипломирани инжењер пољопривреде за ратар-
ство; дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и 
повртарство; дипломирани инжењер пољопривреде одсек 
или смер ратарски; дипломирани инжењер пољопривре-
де за хортикултуру; дипломирани инжењер пољопривре-
де за воћарство и виноградарство; дипломирани инжењер 
пољопривреде, смер или одсек воћарско-виноградарски; 
дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру; 
дипломирани инжењер агрономије; дипломирани инжењер 
пољопривреде за заштиту биља и прехрамбених произво-
да; дипломирани инжењер пољопривреде смерови: зашти-
та биља или општи; дипломирани инжењер пољоприв-
реде, смер или одсек за заштиту биља; мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академске 
студије на одсецима: Хортикултура, Ратарство и повртар-
ство, Фитомедицина или Воћарство и виноградарство; 
мастер инжењер шумарства, претходно завршене основне 
академске студије на одсеку: Пејзажна архитектура; мастер 
инжењер шумарства, односно пољопривреде, претходно 
завршене основне академске студије из области: Пејзажне 
архитектуре и хортикултуре; дипломирани инжењер пејзаж-
не архитектуре и хортикултуре.

За предмете: Цвећарство (за образовне профиле: техни-
чар хортикултуре и цвећар – вртлар) аранжирање цвећа; 
Практична настава за образовне профиле техничар хорти-
културе, цвећар – вртлар и пољопривредни произвођач (у 
другом разреду): дипломирани инжењер пољопривреде за 
хортикултуру; дипломирани инжењер пољопривреде, сме-
рови: хортикултура, ратарско-повртарски, општи или ратар-
ство-повртарство; дипломирани инжењер пољопривреде за 
ратарство; дипломирани инжењер пољопривреде за ратар-
ство и повртарство; дипломирани инжењер пољопривреде 
одсек или смер ратарски; дипломирани инжењер пољоприв-
реде за воћарство и виноградарство; дипломирани инжењер 
пољопривреде, смер или одсек воћарско-виноградарски; 
дипломирани инжењер шумарства за пејзажну архитектуру; 
дипломирани инжењер агрономије; мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академске 
студије на одсецима: Хортикултура, Ратарство и повртар-
ство, или Воћарство и виноградарство; мастер инжењер 
шумарства, претходно завршене основне академске студије 
на одсеку: Пејзажна архитектура; мастер инжењер шумар-
ства, односно пољопривреде, претходно завршене основне 
академске студије из области: Пејзажне архитектуре и хор-
тикултуре; дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и 
хортикултуре.

За предмете: Цвећарство за образовни профил цвећар – 
вртлар у првом разреду; Практична настава за образовне 
профиле техничар хортикултуре (у првом разреду за садр-
жаје програма педологије и агрохемије са физиологијом 
биља – настава у блоку) и цвећар – вртлар (у првом раз-
реду): дипломирани инжењер пољопривреде за ратар-
ство; дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство 
и повртарство; дипломирани инжењер пољопривреде, 
смерови: ратарство-повртарство, општи или хортикултура; 
дипломирани инжењер пољопривреде, одсеци или сме-
рови: ратарски и воћарско-виноградарски; дипломирани 
инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство; 
дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; 
дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације; 
дипломирани инжењер пољопривреде за мелиорације 
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земљишта; дипломирани инжењер пољопривреде – мели-
оратор; дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту 
биља и прехрамбених производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде, смер заштита биља; дипломирани 
инжењер пољопривреде, смер или одсек за заштиту биља; 
дипломирани инжењер агрономије; мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академске 
студије на одсецима: Ратарство и повртарство, Воћарство 
и виноградарство, Хортикултура, Фитомедицина или Мели-
орације.

ОСТАЛО: кандидат треба и да: 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. Уз пријавни формулар, 
који се преузима на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, кандидат доставља и: кратку биографију са контакт 
подацима (адреса, телефон); оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова као 
доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је 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 које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику, у оба-
вези је да достави доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ да запослени поседује психичку способност за рад, 
проверава се тако што се кандидати који буду изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују на психолошку проце-
ну 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. Пријавни формулар и 
потребну документацију у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурсну комисију” треба послати на адресу школе 
или предати лично у просторије школе, радним даном од 
8 до 12 часова. Рок за пријаву је у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у огласним новинама Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времено достављене пријаве неће бити разматране.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2

Возач – руковалац пољопривредних 
машина и возила

УСЛОВИ: У складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места Средње пољопривредне шко-
ле Зрењанин у радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: стручна спрема / образо-
вање: средње образовање у трајању од 3 године, додатно: 
возачка дозвола Б и Ф категорије. Кандидат поред општих 
услова прописаних Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места Средње пољопривредне школе 
Зрењанин, треба да испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, односно да: 1) има 
одговарајуће образовање; 1. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2. 
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; 3. има држављанство Репу-
блике Србије; 4. зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који 
се преузима на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
кандидат доставља и кратку биографију са контакт пода-
цима (адреса, телефон); оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе Министарства унутрашњих послова као доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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; уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да запосле-
ни поседује психичку 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 запо-
шљавања. Доказ који се односи на физичку и здравствену 
способност кандидата доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Пријавни формулар и потребну документацију 
у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију, 
радно место возач – руковалац пољопривредних машина и 
возила” треба послати на адресу школе или предати лично 
у просторије школе, радним даном од 8 до 12 часова. Рок за 
пријаву је у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у огласним новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће бити разматране.

СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

тел. 023/771-077

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 122 ст. 5, чла-
ном 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21), односно 
које има одговарајуће образовање прописано Законом за 
наставника ове врсте школе и подручја рада за које је шко-
ле верификована, 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 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. 
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; 6) има 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; 7) има обуку и положен испит за директора установе; 
8) има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања

ОСТАЛО: уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидат треба да достави: рад-
ну биографију (кандидат може поднети и остала доку-
мента која могу послужити приликом доношења одлуке 
о избору: оквирни план рада за време мандата, доказе 
о поседовању организационих способности и друго); 
диплому о стеченом одговарајућем образовању у скла-
ду са чланом 140 Закона (оригинал или оверена копија, 
овера документа не може бити старија од 6 месеци); уве-
рење да има одговарајуће радно искуство на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, уверење мора садржати јасно наведено 
радно место на којем је кандидат стекао радно искуство 
на пословима образовања и васпитања (уверење не 
може бити старије од шест месеци); уверење о положе-
ном испиту за лиценцу или стручном испиту - дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (ори-
гинал или оверена копија која не може бити старија од 
шест месеци); уверење о положеном испиту за лиценцу 
директора установе образовања и васпитања (оригинал 
или оверена копија која не може бити старија од шест 
месеци); изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност; директору који не положи 
испит за директора у року од две године од дана сту-
пања на дужност, престаје дужност директора; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, уверење 
не може бити старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених издат на новом обрасцу (оригинал или 
оверена копија, уверење не може бити старије од шест 
месеци); уверење о неосуђиваности из казнене евиден-
ције Министарства надлежног за унутрашње послове 
у складу за Законом о основама система образовања и 
васпитања. (оригинал или оверена копија, уверење не 
може бити старије од шест месеци); уверење суда опште 
надлежности да се против кандидата не води кривични 
поступак. (оригинал или оверена копија, уверење не 
може бити старије од шест месеци); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата, доставља 
кандидат који поседује извештај просветног саветника 
(копија); уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику у обавези је да достави уверење високош-
колске установе да зна српски језик као језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (оригинал или овере-
на копија која не може бити старија од шест месеци); 
уколико се на конкурс пријавило лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (извештај просветног 
саветника) – копија извештаја. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) доставља кан-
дидат који буде изабран за директора, пре закључења 
уговора (оригинал или оверена копија која не може бити 
старија од шест месеци). Уз пријаву на конкурс, канди-
дат прилаже оригинал или оверену копију лекарског 
уверења из досијеа, ради достављања Покрајинском 
секретаријату. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Прија-
ве са доказима о испуњености услова доставити путем 
поште на горенаведену адресу или лично код секрета-
ра школе, са назнаком „За конкурс за избор директора”. 
Права, обавезе и одговорности директора утврђују се 
посебним уговором о међусобним правима и обавеза-
ма, без заснивања радног односа на период од 4 године 
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са пуним радним временом. Неуредне, неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Школа није у обавези да врати конкурсну документацију 
пријављеним кандидатима. Ближе информације о кон-
курсу кандидати могу добити од секретара школе, кон-
такт тел. 023/771-077.

СРЕДЊА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”
Сечањ, Гимназијска 2

Наставник српског језика и књижевности
са 44,44% радног времена, на одређено 

време

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: српски 
језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност); мастер фило-
лог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књи-
жевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Срп-
ска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност. Остали услови: 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 родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Да има држављанство Републике Србије. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи, уверење о држављанству 
РС, извод из матичне књиге рођених, уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела из одељка “остали услови”, 
биографија, попуњену пријаву скинуту са сајта Министр-
ства просвете, науке и технолошког развоја у одељку ново 
на сајту. Пријаве слати на адресу школе: СШ „Вук Караџић” 
23240 Сечањ Гимназијска бр. 2 тел. 023/ 3841-035 са назна-
ком „за конкурс”.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу Послови.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе – 
наставник медицинске етике

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 5% 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 академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, уз претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; в) 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. 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 4/2022): професор филозофије; дипло-
мирани филозоф; професор филозофије и социологије; 
мастер филозоф. 2. Има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или 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 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: 1. попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http: //www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме. 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 обра-
зовању 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 образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника (члан 143 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања). Када је образовање стечено у 
систему војног школства, кандидат доставља и овере-
ну 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 2 Закона о основама система обра-
зовања 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 погле-
ду стеченог образовања за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 3. Закона о основама система образовања и васпи-
тања); 3. Оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању 

услове из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања односно да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад или је 
положило испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена фото-
копија) – српски језик; 5. оригинал или оверена фото-
копија уверења (извода из казнене евиденције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат доказује да 
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања. 6. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани канди-
дат 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 служ-
бе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне 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 шко-
ле, 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 образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који испуња-
вају конкурсом тражене услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Уколико кандидат не дође 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбацити. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима конкурс-
на 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. Коми-
сија образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове доставља директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима, а директор шко-
ле 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.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе – интерне 
медицине

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова про-
писаних 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 про-
писане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да: 1. има одговарајуће 
образовање: у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања које је стекло а) на студија-
ма 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 и 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, уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; б) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита („Службени гласник РС – Просвет-
ни гласник”, број 4/22): доктор медицине, специјали-
ста интерне медицине; специјалиста доктор медици-
не, специјалиста интерне медицине, 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом 
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за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба да 
доставе: 1. попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.
rs), 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о траженој врсти и степену стручне спреме. Кан-
дидат који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању првог 
степена. Када је образовање стечено у некој од репу-
блика 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 овере-
ну фотокопију решења министра надлежног за посло-
ве 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 образо-
вања и васпитања). - Када је образовање стечено у 
систему војног школства, кандидат доставља и овере-
ну 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 основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање стечено 
у иностранству, кандидат доставља и оверену фотоко-
пију решења министра надлежног за послове образо-
вања и васпитања којим се утврђује испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања); 3. оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; 4. 
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 
5) Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 5. 
оригинал или оверена фотокопија уверења (извода из 
казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 6. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора 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”. 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, лич-
но или телефоном на број 023/533-270 и 023/533273. 
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 психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 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 резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата 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 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 зва-
ничној интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе – 
хирургије

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања односно 
да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања 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, 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, специјалиста опште 
хирургије или једне од хируршких грана; специјалиста док-
тор медицине, специјалиста опште хирургије или једне од 
хируршких грана; 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 коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 1. 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или 
оверену 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 
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 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 
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања); 3. 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-

ству Републике Србије; 4. доказ о испуњавању услове из 
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; 5. ори-
гинал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања. 6. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број 023/533-270 и 023/533273. 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 конкур-
сом 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 
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 званич-
ној интернет страници Министарства надлежног за послове 
просвете.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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БОМАР ДОО
21101 Нови Сад, Лазе Телечког 2

e-mail: administracija@bomar.rs

Менаџер продавнице/продавац за 
луксузну робу

за рад у Крагујевцу

УСЛОВИ: лидерске вештине и способност да инспиришеш 
друге; искуство у продаји од најмање 2 године; изражене 
продајне вештине; одличне комуникационе способности; 
љубазност, педантност и ефикасност у раду; средња струч-
на спрема; знање енглеског језика и искуство у раду у ЕРП 
систему су предност. Рок за пријављивање 19.02.2023.

DI LODOVICO
ДОО ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Милетићева 80
e-mail: dilodovicodoo@gmail.com

Радник на завршној обради производа
УСЛОВИ: машинска струка; у обзир долазе фарбари, 
лимари и брусачи; познавање рада на рачунару; основно 
тумачење техничке документације. Рок за пријављивање 
18.02.2023.

ЦНЦ стругар
УСЛОВИ: минимум годину дана искуства на стругу; позна-
вање рада на машини; ручне вештине и прецизност; спе-
цифичне техничке вештине и познавање материјала; пре-
диспозиција за тимски ради са индивидуалним вештинама 
управљања. Рок за пријављивање 17.02.2023.

ФОРТУНА МАРКЕТ
  ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ

24300 Аранђеловац, Кнеза Михајла бб.
e-mail: aleksandar.perovic@fortunamarket.rs

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема, економског 
усмерења; минимум 5 година радног искуства на истим или 
сличним пословима; поседовање сертификата за овлашће-
ног рачуновођу; познавање рачуноводствених, пореских и 
осталих релевантних прописа и међународних стандарда 
МРС и МСФИ; познавање рада у MS Office пакету, нарочито 
у Excel-у; развијене организационе вештине и спремност на 
тимски рад; способност постављања приоритета и изврша-
вање задатака у роковима; изузетне аналитичке способ-
ности, систематичности и усмереност на детаље. Рок за 
пријављивање 19.02.2023.

ЈОВАН ИВАНОВИЋ ПР ПЕКАРА 
ИВАНОВИЋ ВЛАШКА

11406 Влашка, Београдски пут 29
e-mail: pekaraivanovic@yahoo.com

тел. 067/7281-2687

Радник у малопродаји (пекари)
за рад у Младеновцу, Краљеву, Лазаревцу, 

Чачку, Смедереву

УСЛОВИ: минимум 3. степен стручне спреме. Рок за 
пријављивање 17.02.2023.

МИНГ ДОО БЕОГРАД
11070 Београд, Булевар Николе Тесле 3

e-mail: office@mingbgd.com

Референт за финансијске и 
књиговодствене послове

за рад у Нишу

УСЛОВИ: висока или виша стручна школа економског усме-
рења; искуство није обавезно; енглески језик – средњи 
ниво; одлично познавање рада на компјутеру: MS Office 
(Word, Excel), Интернет, e-mail; пожељно је познавање 
рада у књиговодственом програму Pantheon; поузданост, 
тачност, аналитичност; спремност за учење и непрекид-
но праћење прописа; профил особе која показује сарадњу 
и успешно комуницира и интерно и екстерно. Рок за 
пријављивање 19.02.2023.

Менаџер набавке
за рад у Нишу

УСЛОВИ: више или високо стручно образовање – пожељ-
но техничке струке; познавање рада на компјутеру: MS 
Office– напредни ниво, интернет; познавање енглеског 
језика - напредни ниво (немачки ће се узети као пред-
ност); возачка дозвола категорије Б. Рок за пријављи-
вање 19.02.2023.

NP SMART EVOLUTION
ДОО ЈАГОДИНА

35000 Јагодина, Вука Бојовића 2а
e-mail: pavle.andric@vivopark.rs

Шеф кухиње
за рад у ВИВО ЦР Cafe & Ресторан

УСЛОВИ: искуство минимум 2 године на позицији шефа 
кухиње или шефа смене; способност руковођења; профе-
сионалност и креативност у раду; отвореност за иновације; 
склоност ка тимском раду; спремност на рад у динамичном 
окружењу у сменама и викендима. Рок за пријављивање 
17.02.2023.

Шеф посластичаре
за рад у ВИВО ЦР Cafe & Ресторан

УСЛОВИ: минимум 2 године радног искуства на позицији 
шефа посластичаре; образовани профил угоститељске 
струке или технолог хране и пића; озбиљност и креатив-
ност у раду, изражена жеља за сталним едуковањем и 
усавршавањем кроз рад; спремност на рад у динамичном 
окружењу у сменама и викендима; познавање рада на 
рачунару. Рок за пријављивање 17.02.2023.

Продавац у посластичари
за рад у ВИВО ЦР Cafe & Ресторан

5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; познавање рада на рачу-
нару; комуникативност; познавање једног страног језика. 
Рок за пријављивање 17.02.2023.

Пекар
за рад у ВИВО ЦР Cafe & Ресторан

УСЛОВИ: адекватно искуство на истим или сличним посло-
вима. Рок за пријављивање 17.02.2023.

Бармен
за рад у ВИВО ЦР Cafe & Ресторан

УСЛОВИ: минимум 2 године радног искуства у раду шан-
ка ресторана; озбиљност и креативност у раду, изражена 
жеља за сталним едуковањем и усавршавањем кроз рад; 
спремност на рад у динамичном окружењу у сменама и 
викендима. Рок за пријављивање 17.02.2023.

Конобар
за рад у ВИВО ЦР Cafe & Ресторан

УСЛОВИ: минимум 2 године радног искуства у раду шан-
ка ресторана; озбиљност и креативност у раду, изражена 
жеља за сталним едуковањем и усавршавањем кроз рад; 
спремност на рад у динамичном окружењу у сменама и 
викендима. Рок за пријављивање 17.02.2023.

Кувар
за рад у ВИВО ЦР Cafe & Ресторан

УСЛОВИ: минимум 2 године радног искуства у раду шан-
ка ресторана; озбиљност и креативност у раду, изражена 
жеља за сталним едуковањем и усавршавањем кроз рад; 
спремност на рад у динамичном окружењу у сменама и 
викендима. Рок за пријављивање 17.02.2023.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА ВИВА - ДИЈАБ 

ПРИЈЕПОЉЕ
31300 Пријепоље, Валтерова 30

e-mail: anesadijab@gmail.com
тел. 067/7281-8153

Дипломирани фармацеут
за рад у Прибоју, Пријепољу

УСЛОВИ: висока стручна спрема са звањем дипломирани 
фармацеут; положен стручни испит; лиценца за рад. Рок за 
пријављивање 18.02.2023.

БИСА МАРКЕТ ДОО РАДИНАЦ
11311 Радинац, Спасоја Пејановића 15

e-mail: posao@bisamarket.rs

Шеф малопродајне мреже
за рад у Смедереву

УСЛОВИ: обавезно познавање рада на рачунару (Word, 
Excel, преглед сигурносних камера); возачка дозвола Б 
категорије; искуство на сличним или истим пословима; оба-
везно познавање робе из асортимана малопродаје - пре-
хране; радно искуство обавезно у ФМЦГ индустрији (кон-
тролор, супервизор или пословођа великог објекта). Рад 
се обавља у првој смени. Рок за пријављивање 22.02.2023.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА 
ТРГОВИНУ УСЛУГЕ И СЕРВИС 

МЕДИАКТИВА
ДОО НИШ - ПАНТЕЛЕЈ

18103 Ниш, Радоја Домановића 25
e-mail: tijana.todorovic@mediaktiva.rs

Стручни сарадник - комерцијалиста
за рад на терену

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (фармацеутски, меди-
цински, природно математички факултет); пожељно радно 
искуство на сличним позицијама; познавање рада на рачу-
нару (MC Office, интернет); возачка дозвола Б категорије, 
активни возач; познавање енглеског језика – Б ниво, кому-
никација и писање. Рад се обавља у првој смени. Рок за 
пријављивање 22.02.2023.

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

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


