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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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члана 9 став 1 Уредбе о 
интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима (“Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 
67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 Број 112-4269/2022. године од 
30.05.2022. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Министар-
ство финансија - Управа за игре на срећу, Београд, Омла-
динских бригада 1

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место самостални инспектор 
за теренски надзор, у звању самостални 

саветник
Одељење за надзор и анализу ризика

3 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превен-
тивно деловање у складу са прописима из области ига-
ра на срећу и спречавања прања новца и финансирања 
тероризма у месту где се врши надзор и води евиденције 
о извршеним инспекцијским надзорима; поступа по пред-
ставкама и извештава подносиоце о предузетим радњама 
и мерама и даје обавештења странкама; подноси пријаве 
надлежним органима у складу са својим овлашћењима; 
анализира извештаје о самопровери и самопроцени надзи-
раних субјеката; учествује у изради предлога контролних 
листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја 
о раду; сачињава записнике, разматра приговоре на запис-
ник, сачињава допунске записнике и нацрте решења ради 
отклањања утврђених незаконитости и неправилности; 
доноси решења којима изриче мере забране обављања 
делатности или заплене предмета који су послужили или су 
могли бити употребљени за незаконито обављање делат-
ности; обавља послове електронског надзора; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, технично-технолошких 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 5 
година радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит и испит за инспектора, као и потребне компетен-
ције за обављање послова радног места.

III Место рада: Београд.

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

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 у провери следеће 
компетенције у истој или наредној фази.

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

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писано),

• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писано).

Напомена: у погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о позна-
вању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања компетенције – 
дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Комисија ће на основу приложеног доказа донети 
одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за про-
веру општих функционалних компетенција могу се наћи на 
сајту Службе за управљање кадровима.

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

За радно место под редним бројем 1: 
- Посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијски послови (Поступак инспекцијског надзора и 
методе анализе ризика, Основе казненог права и казнених 
поступака) провераваће се путем симулације (усмено).
-Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – Планска документа, прописи и акта из надлежности 
и организације органа (Закон о играма на срећу и Закон о 
спречавању прања новца и финансирања тероризма) про-
вераваће се путем симулације (усмено).
-Посебнe функционалнe компетенцијe из делокруга радног 
места (Смернице за процену ризика од прања новца и финан-
сирања тероризма за обвезнике који приређују посебне игре 
на срећу у играчницама и игре на срећу преко средстава елек-
тронске комуникације, Листа индикатора код приређивача 
посебних игара на срећу преко средстава електронске кому-
никације) провераваће се путем, симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно место 
– возачка дозвола Б категорије провераваће се увидом у 
фотокопију возачке дозволе.

Напомена: Учесник конкурса је дужан да оверену фото-
копију возачке дозволе Б категорије достави уз пријавни 
образац. 

Материјали за припрему кандидата за проверу посебних 
функционалних компетенција налазе се на сајту Управе за 
игре на срећу.

Провера понашајних компетенција за сва изврши-
лачка радна места: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, орјентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) провераваће се путем психометријских 
тестова, и интервјуа базираном на компетенцијама.

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

V Рок за подношење пријава: рок за подношење прија-
ва је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање - листу „Послови“.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима и Министарства финансија-Управа 
за игре на срећу и у штампаној верзији на писарници Упра-
ве за заједничке послове републичких органа на Новом 
Београду у улици Омладинских бригада 1, где је седиште 
Управе за игре на срећу.

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

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

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом 
или предају непосредно на писарници Министарства 
финансија- Управа за игре на срећу, односно писарници 
Управе за заједничке послове Републичких органа Омла-
динских бригада 1, 11070 Нови Београд, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лица која су задужена за давање обавештења: 
Мусић Рајка и Драгана Станковић, тел. 011-3117645, Минис-
тарство финансија - Управа за игре на срећу, од 10.00 до 
13.00 часова.

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

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

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

Кандидат који нема положен испит за инспектора и који 
буде изабран у изборном поступку, прима се на рад уз оба-
везу да тај испит положи у року од 6 месеци од дана засни-
вања радног односа.

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

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинским управама.

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

XI Рок за подношење доказа: кандидати који су успеш-
но прошли претходне фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са конкурсном комисијом позивају се да у року од (5) 
пет радних дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

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

Докази се достављају на наведену адресу Министарствa 
финансија - Управа за игре на срећу, Омладинских бригада 
1, 11000 Београд.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се 
разликују у погледу тражених доказа о дужини радног иску-
ства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види 
на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у 
оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини 
радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

 Администрација и управа 
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XII Трајање радног односа: За сва радна места радни 
однос се заснива на неодређено време.

XIII Провера компетенција учесника конкурса про-
верава се у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 03.03.2023. године, о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на бројеве телефона или електронске 
адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних и понашајних компетенција ће се обави-
ти у Служби за управљање кадровима, у Палати “Србија” 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно 
крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се обавити 
у просторијама Министарства финансија- Управа за игре 
на срећу (Омладинских бригада 1, четврти спрат). Учес-
ници конкурса који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или адресе), које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

НАПОМЕНЕ: Чланом 9 Закона о државним службеницима, 
прописано је да су да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању 
од шест месеци. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада. Кандидати без поло-
женог државног испита примају се на рад под условом да 
тај испит положе до окончања пробног рада.кандидати са 
положеним државним испитом и испитом за инспектора 
немају предност у изборном поступку у односу на кандида-
те без положеног испита.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао директор Управе за игре на срећу. 

Овај конкурс се објављује на интернет страници и на оглас-
ној табли Министарствa финансија- Управе за игре на 
срећу: на интернет страници Службе за управљање кадро-
вима: на порталу е-управе, на огласној табли, интернет 
страници и периодичном издању огласа Националне служ-
бе 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.

ЈАГОДИНА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

35250 Параћин, Краља Петра I 69/2

Организатор за развој и промоцију 
туристичких производа

Опис посла: реализује активности у вези са креирањем 
развојем и промоцијом туристичког производа; сарађује 
са туристичком привредом и другим организацијама које 
учествују у креирању, развоју и промоцији туристичких 
производа као и са домаћим и међународним странама од 
интереса; реализује активности на пласману креираних 
производа; учествује у изради извештаја о спроведеним 
активностима, комплетира базе података према усвојеним 
концептима и методологијама, учествује у изради турис-
тичког пропагандног материјала за домаћа, регионална и 
међународна тржишта; реализује студијске туре представ-
ника туристичких оператера са датог тржишта и повезује 
их са носиоцима туристичке понуде; учествује у органи-
зацији промоције дестинација на туристичким сајмовима, 
берзама, радионицама, продајним мисијама и повезивања 
понуде/производа са тражњом која се креира на односном 
тржишту; организује промотивне активности на изабраном 
тржишту; предлаже и организује промотивне активности, 
кампање, медијске и друге промотивне догађаје у сарадњи 
са сектором за односе са јавношћу; учествује у организа-
цији протоколарних активности у сарадњи са сектором за 
односе са јавношћу.

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује високо образовање: на 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, попропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 

2005. године; на основним студијама у трајању од најмање 
четиригодине, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до10. септембра 2005. године или на студијама у оби-
му од најмање 180 ЕСПБ бодова, попропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на студијама у трајању од најмање две године, попропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; најмање 2 године радног искуства из области дело-
круга рада. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 
10 дана и почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања у периодичном издању огласа организације надлеж-
не за послове запошљавања. Обавезна садржина пријаве 
на конкурс: лична карта подносиоца пријаве; уверење о 
држављанству; диплома о стручној спреми; исправе којима 
се доказује радно искуство у струци на пословима за које 
се подноси пријава (радна књижица, потврде, решења и 
други акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно иску-
ство); лекарско уврење о здравственој способности; уве-
рење из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
министарства унутрашњих послова; уверење надлежног 
суда да кандидат није осуђиван за кривично дело на безус-
ловну казну затвора од најмање 6 месеци или за дело које 
га чини неспособним за обављање послова (оба не старија 
од 6 месеци). Наведени докази се подносе у оригиналу или 
овереним копијама од стране органа надлежног за оверу. 
Пријаве се подносе на горе наведену адресу, са назнаком 
„За јавни конкурс за пријем у радни однос на неодређено 
време за радно место“. Провера оспособљености, знања и 
вештина чије су пријаве благовремене, разумљиве и потпу-
не и уз које су приложени сви потребни докази врши кон-
курсна комисија у разговору са кандидатом о чему ће кан-
дидат бити благовремено обавештен телефонским путем. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
бити предмет разматрања и биће одбачене. Конкурс спро-
води конкурсна комисија разговарајући са кандидатом и 
увидом у приложене доказе.

ПРОКУПЉЕ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 53
тел. 027/8360-091

Оглас објављен 01.02.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“ исправља се у делу: Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс, тако што се бришу речи: и доказ да је лице у 
радном односу на одређено време у систему локалне само-
управе, у органима јединице локалне самоуправе, јавним 
службама, јавним предузећима, правним лицима основа-
ним од стране тих предузећа. У преосталом делу остаје 
неизмењен.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА
РУМА

22400 Рума, 27. октобар 7 а
тел. 022/430-726

e-mail: office@planruma.rs

Одговорни урбаниста архитектонског 
планирања

УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат мора испуњавати: 
За радно место Одговорни урбаниста архитектонског пла-
нирања: да има високо образовање VII – архитектонски 
факултет; лиценцу одговорног урбанисте; рад у рачунарс-
ким програмима AutoCAD, Microsoft Office; способност рада 
у тиму.

Урбаниста архитектонског планирања
УСЛОВИ: Посебни услови које кандидат мора испуњавати: 
За радно место Урбаниста архитектонског планирања: да 
има високо образовање VII – архитектонски факултет; нај-
мање 1 година радног искуства; рад у рачунарским про-
грамима AutoCAD, Microsoft Office; способност рада у тиму.

ОСТАЛО: Општи услови које кандидати морају испуњава-
ти: да је држављанин Републике Србије; да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци; да му није прес-
тао радни однос код корисника јавних средстава због теже 
повреде дужности из радног односа. Врста радног односа: 
Радни однос на одређено време са пуним радним време-
ном. Место рада: Рума, улица 27. октобар број 7А. Рок за 
подношење пријава: Рок за подношење пријава је 15 дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
конкурса на порталу НСЗ. Пријаве се подносе на адресу: 

Јавно предузеће урбанизам и изградња Рума, Рума, ули-
ца 27. октобар број 7а, са назнаком “За конкурс”. Пријава 
на конкурс обавезно садржи пријаву на конкурс сачиње-
ну у слободној форми и потписану од стране кандидата у 
којој кандидат наводи за које радно место конкурише и под 
пуном кривичном и материјалном одговорношћу потврђује 
да испуњава опште услове из конкурса, ЦВ кандидата са 
личним подацима, подацима о стеченом образовању, 
радном искуству, раду у рачунарским програмима, копију 
дипломе или уверења о стеченом образовању, уверење 
о некажњавању. Сви докази прилажу се у оргиналу или 
овереној копији. Непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” НСЗ 
и на званичној интернет презентацији Општине Рума. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу је: Милена 
Веселиновић, дипл.правник. Са пријављеним кандидатима 
ће се у року од 30 дана од дана истека конкурса обави-
ти разговор након чега ће се донети одлука о изабраним 
кандидатима са којим ће се закључити радни однос. Јавно 
предузеће урбанизам и изградња Рума задржава право да 
у сваком тренутку одустане од конкурса, без навођења раз-
лога. Уколико Јавно предузеће урбанизам и изградња Рума 
процени да пријављени кандидати (сви или за одређено 
радно место) не задовољавају критеријуме за пријем у рад-
ни однос то ће се констатовати на одговарајући начин и 
неће се приступити закључењу радног односа, без било 
каквих обавеза према пријављеним кандидатима. Термини 
који се користе у овом конкурсу, а који имају родно зна-
чење, изражени у граматичком мушком роду, подразуме-
вају природни женски и мушки пол лица на које се односе.

ВАЉЕВО

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ
Ваљево

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

 РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд 
у Ваљеву, Ваљево, Карађорђева 50.

II Радна места која се попуњавају и фазе изборног 
поступка: 

1. Извршилачко радно место судијски 
сарадник, звање саветник

4 извршиоца

Опис послова: помаже судији у раду; проучава правна 
питања у вези са радом судија у једноставнијим предмети-
ма; израђује нацрте једноставнијих судских одлука и при-
према правне ставове за публиковање; врши под надзо-
ром и по упутствима судије друге стручне послове и друге 
послове по налогу председника суда или судије.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен право-
судни испит, и потребне компетенције за ово радно место.

2. Извршилачко радно место за пријем и 
експедицију поште, звање референт

Опис послова: врши пријем свих судских писмена и на 
њих ставља пријемне штамбиље са назнаком о дану прије-
ма и констатацијом о таксама, сређује примљену пошту и 
дели одговарајућим службама, ради на експедицији судске 
поште, требује марке и одговара за правилно руковање са 
истима, заводи пошту кроз књигу достављача, књигу за 
доставу поште у месту и предајну књигу поште код ПТТ 
(књигу за обичну пошту и књигу за препоручену пошиљку), 
обавља и друге послове по налогу председника, управи-
теља суда или шефа писарнице.

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштве-
ног, природног или техничког смера и потребне компетен-
ције за ово радно место.

Фазе изборног поступка и учешће кандидата: Изборни 
поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима 
се проверавају најпре опште функционалне, потом посеб-
не функционалне и након тога понашајне компетенције. 
Након провере понашајних компетенција конкурсна коми-
сија (у даљем тексту: комисија) ће обавити интервју са кан-
дидатима. 
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А) Провера општих функционалних компетенција 
(за сва радна места): Кандидатима који учествују у избор-
ном поступку за радно место судијски помоћник, уписничар, 
архивар, записничар, и радно место за пријем и експедицију 
поште, вршиће се провера општих функционалних компе-
тенција и то:
- из области знања организација и рад државних органа 
Републике Србије,
- из области знања и вештина дигитална писменост и
- из области знања и вештина пословна комуникација.
Опште функционалне компетенције комисија ће провера-
вати редоследом како је наведено, а кандидат који освоји 
један бод у провери одређене компетенције, искључиће се 
из даљег изборног поступка. 
Компетенција организација и рад државних органа Репу-
блике Србије провераваће се путем теста који ће се сас-
тојати од 20 питања. Кандидати тест решавају заокру-
живањем једног од више понуђених одговора. Тест ће 
саставити комисија методом случајног избора из базе 
питања (у бази питања налазе се и тачни одговори) која 
је објављена на интернет презентацији Основног суда у 
Ваљеву (https://va.os.sud.rs/). Кандидати ће тест радити 
у папирној форми. Време за израду теста је 45 минута.

Компетенција дигитална писменост провераваће се изра-
дом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се 
поставити задаци слични задацима који су објављени на 
интернет презентацији Основног суда у Ваљеву. Време 
за израду задатка је 45 минута. У погледу провере опште 
функционалне компетенције „дигитална писменост” 
(поседовање знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обради текста 
и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседу-
је одговарајући сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених 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), доста-
ви и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.
 
Компетенција пословна комуникација провераваће се реша-
вањем теста који ће се радити у папирној форми. Кандида-
ти тест решавају заокруживањем једног од више понуђених 
одговора из постављених задатака који ће бити слични зада-
цима објављеним на интернет презентацији Основног суда у 
Ваљеву. Време за израду задатка је 45 минута.

Комисија ће саставити извештај о резултатима прове-
ре општих функционалних компетенција, а укупан број 
бодова који се могу доделити кандидату износи највише 
9 бодова. 

Након провере општих фукционалних компетенција кан-
дидатима који не буду искључени из даљег изборног 
поступка вршиће се провера посебних функционалних 
компетенција, која се разликује у зависности од радног 
места за које кандидат конкурише.

Б) Провера посебних функционалних компетен-
ција за радно место судијски помоћник (судијски 
сарадник): У изборном поступку кандидатима за рад-
но место судијски помоћник провераваће се три посебне 
функционалне компетенције и то:
1. Из оквира посебне функционалне компетенције за област 
рада судска управа провераваће се познавање материјал-
них и процесних прописа релевантних за надлежност суда, 
провера ће се вршити писаним путем – тестом.
2. Из оквира посебне функционалне компетенције за радно 
место судијски помоћник провераваће се поседовање знања и 
вештина за израду нацрта судских одлука и других аката, про-
вера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
3. Из оквира посебне функционалне компетенције за рад-
но место судијски помоћник провераваће се поседовање 
вештина презентације, управљања поступком и извешта-
вања у предметима, провера ће се вршити усменим путем 
– разговор са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђе-
них одговора. Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Свако брисање или 
исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. 
Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средстви-
ма (коришћење уџбеника, бележака, мобилних телефона, 
преписивање и друго) комисија ће удаљити кандидата са 
теста и у том случају се сматра да кандидат није положио 
тест. Тест ће саставити комисија методом случајног избо-
ра из базе питања која је објављена на интернет презен-
тацији Основног суда у Ваљеву. Кандидати ће тест радити 
у папирној форми. Време за израду теста је 45 минута. 
Максималан број бодава на тесту је 15. 

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику 
да предлог решења одређеног задатка који је типичан за 
обављање послова на радном месту судијски помоћник. 
Свим кандидатима ће се поставити исти задатак, а време 
за припрему кандидата је 15 минута.

Б) Провера посебних функционалних компетен-
ција за радно место за пријем и експедицију поште: 
У изборном поступку провераваће се три посебне функцио-
налне компетенције кандидата и то:
1. Из оквира посебне функционалне компетенције прове-
раваће се - познавање прописа Судски пословник, Закон о 
општем управном поступку и Закон о државним службени-
цима, Закон о уређењу судова, познавање прописа којим 
се уређује употреба печата и штамбиља у државном органу 
провера ће се вршити писаним путем – тестом.
2. Из оквира посебне функционалне компетенције у 
области рада административни послови провераваће се 
-познавање канцеларијског пословања, провера ће се 
вршити усменим путем – разговор са кандидатом.
3. Из оквира посебне функционалне компетенције - знања и 
вештине за рад у пословном софтверу за управљање пред-
метима у оквиру правосудног информационог система, про-
вера ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених одго-
вора. Кандидати тест решавају заокруживањем једног од 
више понуђених одговора. Свако брисање или исправка датог 
одговора сматра се као нетачан одговор. Ако се кандидат на 
тесту служи недозвољеним средствима (коришћење уџбе-
ника, бележака, мобилних телефона, преписивање и друго) 
комисија ће удаљити кандидата са теста и у том случају се 
сматра да кандидат није положио тест. Кандидати ће тест 
радити у папирној форми, а време за израду теста је 45 мину-
та. Максималан број бодова на тесту је 15. Тест ће састави-
ти комисија методом случајног избора из базе питања која је 
објављена на интернет презентацији Основног суда у Ваљеву.

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику 
да предлог решења одређеног задатка који је типичан за 
обављање послова на радном месту на које кандидат кон-
курише. Свим кандидатима који конкуришу на исто радно 
место ће се поставити исти задатак, а време за припрему 
кандидата је 15 минута.

НАПОМЕНА: Провера посебних функционалних ком-
петенција за сва радна места вршиће се горе наведеним 
редоследом, с тим да се писмена и усмена провера не могу 
обавити у истом дану.

Мерила која ће бити коришћена за вредновање посебних 
функционалних компетенција путем разговора са канди-
датима за сва радна места су следећа: аналитичност, сис-
тематичност, познавање поступка, метода и техника рада, 
прецизност и тачност у навођењу података, јасноћа и кон-
цизност изнетог закључка.

Максимални број бодова приликом провере посебних функ-
ционалних компетенција је 20.

В) Провера понашајних компетенција (за сва рад-
на места): Након фазе провере посебних функционалних 
компетенција провераваће се понашајне компетенције: 
управљање информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа, и савес-
ност, посвећеност и интегритет, управљање људским 
ресурсима, стратешко управљање.
Провера понашајних компетенција обавиће се путем упит-
ника а испитавање путем упитника обавиће дипломирани 
психолог.

Г) Интервју са комисијом и вредновање кандидата 
(за сва радна места): Након фазе провере понашајних 
компетенција спровешће се фаза интервјуа са кандидати-
ма, који подразумева разговор чланова комисије са канди-
датом у циљу процене мотивације за рад на радном месту и 
прихватања вредности државних органа. Максималан број 
бодова који кандидат може добити је 6.

III Врста радног односа и место рада: Радни однос се 
заснива на неодређено време у Основном суду у Ваљеву.
Место рада: Основни суд у Ваљеву, Карађорђева 50.

IV Датум оглашавања и рок за подношење пријава 
на конкурс: Јавни конкурс је оглашен на огласној табли 
Основног суда у Ваљеву, на интернет презентацији Осно-
вног суда у Ваљеву (https://va.os.sud.rs/), на порталу е-уп-
рава, и на интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање – публикација 
„Послови”. 

Јавни конкурс ће бити оглашен дана 01.02.2023.године у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 (осам) 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање – публикација „Послови”.  Последњи 
дан рока за подношење пријава је 09.02.2023. године.

V Општи услови за рад на свим радним местима (про-
писани чл. 45 Закона о државним службеницима): 
- да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике 
Србије;
- да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа;
- да учесник конкурса није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Основног 
суда у Ваљеву (https://va.os.sud.rs/).
Уредно попуњен, одштампан и лично потписан Образац 
пријаве подноси се у затвореној коверти на адресу Основ-
ни суд у Ваљеву, 14000 Ваљево, Карађорђева 50, са назна-
ком „За јавни конкурс - попуњавање извршилачког радног 
места (навести радно место за које се подноси пријава), а 
може се предати и непосредно на шалтеру пријема Осно-
вног суда у Ваљеву. 

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

Докази који се прилажу уз пријаву:
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
- уверење о држављанству Републике Србије;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома или уверење којом се потврђује стручна спрема;
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад-
но место за пријем и експедицију поште, односно уверење 
о положеном правосудном испиту за радно место судијски 
помоћник;
- уверење издато од стране суда да се против кандидата не 
води кривични поступак (не старије од 7 дана);
- уверење издато од стране надлежног органа (МУП-а) да 
кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци);
- потврду да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде радне дужнос-
ти из радног односа издате од стране државног органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
- Образац 1 или 1а - изјава у којој се учесник конкурса опре-
дељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо 
њих. Одредбама чл. 9 и чл. 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник Републике Србије” бр. 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибави-
ти сама. Документ о чињеницама о којима се води службена 
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном правосудном испиту и 
уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци. Потребно је да кандидат попуни изјаву 
(Образац 1 или 1а) којом се опредељује за једну од две могућ-
ности, да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Обрасце 1 и 
1а могу се преузети на интернет презентацији Основног суда у 
Ваљеву у оквиру обавештења о конкурсу. Попуњену изјаву је 
неопходно доставити уз претходно наведене доказе.
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 од стране јавног бележника.
VII Датум и место провере компентенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
изборни поступак ће се спровести у просторијама Осно-
вног суда у Ваљеву. Јавни конкурс спровешће конкурсна 
комисија именованом одлуком председника Основног суда 
у Ваљеву. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази биће одбачене од стране конкурсне 
комисије.

 Администрација и управа 
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У изборном поступку комисија може да проверава само 
оне компетенције које су наведене у огласу о конкурсу и на 
начин који је наведен у огласу о конкурсу. Кандидати ће о 
датуму и времену провере, бити обавештени на контакте 
бројева телефона или e-mail адресе које су навели у прија-
ви. Кандидати међу којим се спроводи изборни поступак 
обавештавају се о томе када почиње изборни поступак нај-
мање три дана пре отпочињања изборног поступка, о чему 
се сачињава белешка у конкурсној документацији одређеног 
кандидата. Кандидат који се не одазове позиву да учествује 
у провери једне компетенције обавештава се да је искључен 
из даљег тока изборног поступка.

VIII Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Биљана Стојић, контакт телефон 014/294-
247, или у згради Основног суда у Ваљеву, Карађорђева 50, 
канцеларија број 2 (сваког радног дана у периоду од 13.00 
до 15.00 часова).

НАПОМЕНА: Сходно чл. 64 Закона о државним службе-
ницима за кандидата који први пут заснива радни однос 
у државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од 
шест месеци. Положен државни стручни испит није услов 
нити предност за заснивање радног односа. Изабрани кан-
дидат који нема положен државни стручни испит дужан је 
да исти положи у року од 6 месеци од дана пријема односно 
распоређивања.

Тест и задаци којима се проверавају опште функционал-
не компетенције биће исти за све кандидате, без обзира за 
које радно место су поднели пријаве.

Сви појмови који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају род лица на које се односе.
Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног 
суда у Ваљеву, огласној табли Основног суда у Ваљеву, на 
порталу е-управа и на интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Образац пријаве на конкурс за сва радна места може се 
преузети на званичној интернет презентацији Основног 
суда у Ваљеву (https://va.os.sud.rs/).

                        Трговина и услуге

“DELHAIZE SERBIA” DOO
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 14

тел. 065/3495-234

Mесар - продавац
на одређено време

30 извршилаца

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, радно искуство 3 месеца.

Продавац у МПО
на одређено време

100 извршилаца

УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, пожељно радно искуство. 

ОСТАЛО: пријаве слати на е-mail: ivana.maksimovic@delhaize.
rs до 15.06.2023. године.

“ЛИМАГО ОПТИК”ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 123
тел. 060/3053-000

Комерцијалиста
продаја оптичких помагала

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, у било којем зани-
мању; пожељно радно искуство, рад на рачунару - основни 
ниво; возачка дозвола Б категорије. Рок за пријаву на кон-
курс је до 30 дана од дана објављивања огласа.

PARIS SECURITY DOO
11000 Београд, Мишка Јовановића 16

Радник обезбеђења
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; без обзира на радно 
искуство; поседовање лиценце за вршење основних послова 
службеника обезбеђења са или без оружја. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт телефон 064/1684-394. 
Рок за пријаву на конкурс је 30.03.2023. године.

SCHNEIDER AUTO CENTAR DOO
Београд, Раковица

Булевар Патријарха Димитрија 1а
тел.062/336-999

e-mail: office@schneiderautocentar.rs

Аутоперач
пробни рад од месец дана

УСЛОВИ; Радно искуство је небитно. Рад у сменама. Дежур-
ство и рад у самоуслужној перионици.

Контролор на техничком прегледу
пробни рад од месец дана

2 извршиоца

УСЛОВИ: потребно је звање аутомеханичара у трећем сте-
пену стручне спреме или звање техничар друмског сао-
браћаја у четвртом степену стручне спреме; познавање 
рада на рачунару основни ниво; возачка дозвола А и Б 
категорије; радно искуство је небитно. Рад у сменама. 

САМОСТАЛНА ТРГОВИНСКА 
РАДЊА “МАТЕX”

11000 Београд
Булевар Краља Александра 488/А

Продавац у малопродаји текстила
место рада Стари град, 
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: образовни профил од III степена стручне спре-
ме на навише. радно искуство 3 месеца у раду са људима 
и новцем; енглески језик на почетном нивоу; познавање 
рада на рачунару на почетном нивоу. Рад у сменама. Заин-
тересовани кандидати могу конкурисати слањем радне 
биографије на e-mail: nesamatex@gmail.com или пози-
вањем на број телефона: 064/6460-695, Костић Ненад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 6 месеци, до 31.07.2023. 
године.

ЈУГОФЕНИКС ДОО
Београд, Булевар краља Александра 334

Комерцијални техничар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: образовни профил од IV степена стручне спре-
ме на навише и то: матурант гимназије, комерцијални 
техничар, економски техничар; радно искуство 3 месеца; 
возачка дозвола Б категорије, познавање рада на рачунару 
– средњи ниво. Теренски рад, на канцеларијско-теренским 
и комерцијалним пословима. Заинтересовани кандида-
ти могу конкурисати слањем радне биографије на e-mail: 
jugofeniks.r@gmail.com и позивањем на тел. 064/1983-
416 или 060/3983-416, контакт особе су Батало Виолета 
и Шундрић Радмила. Рок за пријављивање на конкурс до 
12.02.2023. године.

НС БОМИ ДОО
11500 Обреновац, Војводе Мишића 121

тел. 062/521-691
e-mail: bcolic@nsbomi.com

Заменик менаџера објеката
на одређено време до 24 месеца, место рада 

Звездара

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме; радно иску-
ство 6 месеци; познавање рада на рачунару – почетни 
ниво. Рад у сменама.

Касир
на одређено време од 24 месеца, 

место рада Звездара
3 извршиоца

Продавац на деликатесу
на одређено време до 24 месеца, 

место рада Звездара
3 извршиоца

Магационер
на одређено време до 24 месеца, 

место рада Звездара

УСЛОВИ: најмање завршена основна школа; радно иску-
ство: небитно. Рад у сменама. 

ОСТАЛО: кандидати могу конкурисати слањем радне био-
графије на e-mail: bcolic@nsbomi.com и позивањем на теле-
фон 062/521-691, контакт особа је Чолић Борис. Рок за 
пријављивање на конкурс до попуне.

ТЕХНОПЕТРОЛ ДОО
18000 Ниш, Топонички пут бб.

Књиговођа - шеф рачуноводства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани еко-
номиста; радно искуство: 2 године; познавање рада на 
рачунару (Office, књиговодствени програми); познавање 
енглеског језика - средњи ниво; возачка дозвола Б катего-
рије. Заинтересовани кандидати могу послати радну био-
графију на мејл адресу: office@tehnopetrol.co.rs или да се 
јаве на контакт телефон: 018/4580-552.

CLICK AND BOOK TRAVEL
18000 Ниш, Бранка Рaдичевића 26/56

Сарадник у финансијама
УСЛОВИ: економиста; опис посла: издавање фактура, 
пријем фактура, припрема документације за књижење. 
Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
mgutesa@clickandbooktravel.rs или се јављају на контакт 
телефон: 062/589-403.

ДОО АУТОЦЕНТАР СПАСИЋ ЈАБУКА
26201 Јабука, Македонск 6

тел. 069/3589-990
e-mail: jabucanka@gmail.com

Дипломирани правник
(регистарција возила) место рада Јабука

УСЛОВИ: образовање: VII/1 степен стручне спреме: дипло-
мирани правник или дипломирани правник / мастер прав-
ник; возачка дозвола Б категорије, основна информатичка 
обука (Windows, Word, Excel, Exploorer, Outlook). Трајање 
конкурса до 01.06.2023. године. Слање пријаве за посао 
мејлом. Лице за контакт: Александар Спасић.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“НАШ ДОМ”

31210 Пожега, Зелена пијаца 7
тел. 031/3816-361

e-mail: office@jkpnasdompozega.co.rs

Радник на пословима одржавања 
комуналне хигијене у граду

на одређено време
2 извршиоца

Опис послова: Непосредно износи посуде за смеће и 
изручује их у за то одређено возило, помаже возачу при 
утовару контејнера на возило и његовом истовару, сакупља 
расуто смеће око контејнера и посуда за смеће, чисти ули-
цу и друге површине на реону који му се одреди, са којих 
уклања смеће, отпатке и смешта их за то одређене посуде, 
редовно празни и чисти уличне корпе за отпатке у свом 
реону, у зимском периоду чисти снег, обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: I ССС. Потребна документација: пријава са кратком 
биографијом (адреса, контакт телефон), оверена фотокопија 
сведочанства о завршеном основном образовању. Пријаву 
кандидат предаје лично у правну службу ЈКП “ Наш дом” 
Пожега, Зелена пијаца број 7, канцеларија број 21 у периоду 
од 07 до 15 часова сваког радног дана (понедељак- петак), 
са назнаком “Пријава на оглас за заснивање радног односа”. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

CEM DOO
31000 Ужице, Кнеза Михаила 27

тел. 031/517-181
e-mail: office@cemdoo.com

Извршилац у одељењу за електричне 
разводе

са местом рада у Ужицу и иностранству

Опис послова: организује и реализује уговорене послове из 
области електротехнике у земљи и иностранству, ангажује 
пословне сараднике, припрема техничку документацију.

 Администрација и управа / Трговина и услуге
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Услови: Стручна спрема: ССС, ВШС; пожељно радно иску-
ство на истим или сличним пословима (преглед докумен-
тације, једнополних шема и шема деловања, додатна ожи-
чења у разводним орманима, испитивање и тестирање 
разводних ормана и постројења), коришћење опреме 
за испитивање и тестирање, минимум IV степен стручне 
спреме, напредни ниво рада на рачунару, обавезно позна-
вање енглеског језика II степен (говор, писање), израже-
на вештина писане и усмене комуникације, одговорност 
и етичност при раду, савесност у обављању поверених 
послова, посвећеност и склоност ка тимском раду, оријен-
тисаност ка постизању циљева. Нудимо: динамичан посао 
у компанији са константним растом, изузетно колегијалну и 
тимски настројену радну околину, редовну исплату зараде. 
Радне биографије слати на имејл адресе: office@cemdoo.
com, jovan.kostic@cemdoo.com

ИВОНА ШУЋУРОВИЋ ПР 
ТРГОВИНСКА РАДЊА

ПЕТ ШОП МЕЗИМЧЕ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Марије Маге Магазиновић 26

тел. 066/9153-944
e-mail: ivonasucurovic87@gmail.com

Продавац хране и гардеробе
за животиње у пет шопу

5 извршилаца

УСЛОВИ: III-VI ССС, енглески језик- почетни ниво. Слање 
пријава за посао поштом или на e-mail: ivonasucurovic87@
gmail.com Контакт телефон: 066/9153-944.

            Медицина

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

“Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”
11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

тел. 011/8123-141

Oглас објављен 25.01.2023, године у публикацији “Посло-
ви”, поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8123-141

Доктор медицине
на одређено време, ради замене запосленог 
са одсуства, до 31.03.2023. године, у Служби 

здравствене заштите одраслих грађана

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, положен струч-
ни испит за звање доктора медицине, поседовање важеће 
лиценце за рад, односно решења о упису у именик лекар-
ске коморе. Кандидати уз писмену пријаву достављају: ове-
рену копију дипломе о завршеном Медицинском факулте-
ту, оверену копију уверења о положеном стручном испиту 
за звање доктора медицине, оверену копију важеће лицен-
це за рад, односно решења о упису у именик Лекарске 
коморе, биографију, копију личне карте (читач електрон-
ске личне карте), извод из матичне књиге рођених, извод 
из матичне књиге венчаних уколико је дошло до промене 
презимена, доказ да кандидат није осуђиван за кривична 
дела (уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице), не старије од шест месеци од дана рас-
писивања огласа, доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење надлежног суда), не старије 
од шест месеци од дана расписивања огласа, уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од шест месе-
ци од дана расписивања огласа. Оглас отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаву 
са потребном документацијом доставити лично или поштом 
на горе наведену адресу, са назнаком „За оглас”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршет-
ку огласа предата документа се неће враћати кандидатима. 
Опис послова: обавља послове доктора медицине у служби 
здравствене заштите одраслих грађана у складу са прави-
лима из домена своје струке и занимања.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

“ОЗРЕН” СОКОБАЊА
18230 Сокобања, насеље Озрен бб.

Доктор медицине специјалиста 
пнеумофтизиологије

на одређено време од три месеца због 
повећаног обима посла

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи болести, 
повреде и друге поремећаје коришћењем специјализова-
них метода и техника, кроз примену принципа и процедура 
савремене медицине, о чему води прописану медицинску 
документацију; прегледа хоспитализоване и амбулант-
не пацијенте, врши пријем и отпуст болесника и издаје 
потребну документацију о резултатима лечења; реализује 
специјалистичке, дијагностичко-терапеутске интервенције, 
поставља дијагнозу, одређује терапију и води лечење; 
обавештава и саветује пацијента и породицу у вези са 
здравственим стањем и лечењем; обавља свакоднев-
ну визиту хоспитализованих пацијената, прати њихово 
стање, даје стручно упутство у вези дијагностике и лечења; 
врши пријем и збрињавање хитних пацијената; спроводи 
здравствену заштиту одређених категорија становништва, 
односно пацијената оболелих од болести за чију превен-
цију, дијагностику и лечење је специјализован; планира, 
надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје 
специјалности; утврђује време и узрок смрти; ради на 
имплементацији интегрисаног здравственог информацио-
ног система. По потреби води болеснике у дневној болни-
ци. Приликом дежурства или сменског рада врши хитан 
пријем и збрињавање болесника. У његовом одсуству га 
замењује шеф одељења-одсека. Обавља и друге послове 
из своје струке по налогу помоћника директора за меди-
цинске послове у складу са његовом стручном спремом и за 
свој рад је одговоран помоћнику директора за медицинске 
послове и директору болнице.

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених законом кан-
дидати треба да испуњавају и следеће услове: да имају 
високо образовање: на интегрисаним академским студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005., доктор медицине, или- на основним 
студијама у трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, доктор медицине, завршена специјализација из 
пнеумофтизиологије. Као доказ о испуњености ових усло-
ва кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом; оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету; 
оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији 
из пнеумофтизиологије. Пријаве кандидата које не садрже 
тражену документацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. 

Доктор медицине специјалиста 
пнеумофтизиологије са едукацијом из 

бронхоскопије
на одређено време због повећаног обима 

посла

Опис посла: обавља инвазивне методе из области пулмо-
логије и бронхологије у дијагностичке и терапијске сврхе. 
Учествује у спровођењу мера реанимације критично обо-
лелих болесника користећи неинвазивне, инвазивне и 
друге медицинске методе и процедуре. Превенира, дијаг-
ностикује и лечи болести и поремећаје коришћењем спе-
цијализованих метода и техника, кроз примену принципа 
и процедура савремене медицине, о чему води прописану 
медицинску документацију, прегледа хоспитализоване и 
амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст болесника 
и издаје потребну документацију о резултатима лечења, 
реализује специјалистичке, дијагностичко – терапијске 
интервенције, поставља дијагнозу, одређује терапију и 
води лечење, обавештава и саветује пацијента и поро-
дицу у вези са здравственим стањем и лечењем, обавља 
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати 
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике 
и лечења, врши пријем и збрињавање хитних пацијената, 
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите, 
обавља консултатиције са другим здравственим радници-
ма и здравственим сарадницима, планира, надзире и ева-
луира спровођење здравствене заштите, спроводи актив-
ности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности, 
спроводи здравствену заштиту одређених категорија ста-
новништва, утврђује време и узрок смрти. Ради на импле-
ментацији интегрисаног здравственог система. Обавља 
консултативне прегледе из домена своје специјалности 
на позив лекара одељења-одсека и амбулантне прегледе 
у Кабинету за пулмологију. Учествује у раду пулмолошког 

конзилијума. По потреби води болеснике у дневној болни-
ци. Приликом дежурства или сменског рада врши хитан 
пријем и збрињавање болесника. У његовом одсуству га 
замењује шеф одељења-одсека. Обавља и друге послове 
из своје струке по налогу помоћника директора за меди-
цинске послове у складу са његовом стручном спремом и за 
свој рад је одговоран помоћнику директора за медицинске 
послове и директору болнице.

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005., доктор медицине, или на 
основним студијама у трајању од најмање пет година по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, доктор медицине - завршена специјали-
зација из пнеумофтизиологије завршена едукација из брон-
хоскопије. Као доказ о испуњености ових услова кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком био-
графијом, бројем телефона и адресом; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној специјализацији из пне-
умофтизиологије; оверену фотокопију уверења о заврше-
ној едукацији из бронхоскопије. Пријаве кандидата које не 
садрже тражену документацију сматраће се непотпуним и 
неће бити разматране. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа, у публикацији “Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку 
овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити раз-
матране. Контакт телефон 018/830-927. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама путем поште на горе 
наведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас за доктора 
специјалисту” или лично у просторијама Болнице. 

ПОЛИКЛИНИКА
“SOLAR MEDICAL CENTER”

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

Радиолог
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 30 дана од дана објављивања огласа.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”
26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Доктор медицине, лекар специјалиста 
интерне медицине или лекар 

специјалиста пнеумофтизиолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме медицински факултет, 
на интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. годи-
не, на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године. Положен стручни испит. Уз пријаву 
са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, 
приложити: оверену фотокопију дипломе, уверење да 
кандидат није кажњаван из СУП-а, уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак из суда, доказ да је 
кандидат држављанин Републике Србије, извод из матич-
не књиге рођених, лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности, потврда о положеном специјалистичком 
испиту, лиценца за рад. 

Медицинска сестра - техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (средња медицинска 
школа). Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном, приложити: оверену фотокопију дипломе, 
уверење да кандидат није кажњаван из СУП-а, уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак из 
суда, доказ да је кандидат држављанин Републике Србије, 
лекарско уверење о општој здравственој способности, ове-
рена фотокопија лиценце за рад. 

Чувар – портир
УСЛОВИ: средње образовање. Уз пријаву са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном, приложити: 
оверену фотокопију дипломе, уверење да кандидат није 
кажњаван из СУП-а, уверење да се против кандидата не 
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води кривични поступак из суда, доказ да је кандидат 
држављанин Републике Србије, лекарско уверење о општој 
здравственој способности. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” НСЗ. Пријаве 
слати на горе наведену адресу, са назнаком „Јавни огласи 
____ (навести радно место за које се конкурише)“. Контакт 
особа дипл. правник Гизика Недељковић 013/851-241.

ДОМ ЗДРАВЉА
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

12220 Велико Градиште, Војводе Путника 28

Виши (струковни) зубни техничар
у Одељењу за здравствену заштиту из области 

денталне медицине

Опис посла: израђује стоматолошка протетска помагала, по 
налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или спе-
цијалисте доктора стоматологије; прилагођава, сервисира 
и поправља стоматолошкапротетска помагала, по налогу и 
пратећи упутсва доктора стоматологије или специјалисте 
доктора стоматологије; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца из своје области рада. 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених Законом о раду, кандидат је дужан 
да испуњава и следеће услове: 1. да има високо образо-
вање: на основним студијама првог степена (струковне / 
академске) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање две године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, 2. положен стручни испит, 3 одобрење за самосталан 
рад (лиценца или решење о упису у именик Лекарске комо-
ре). Опис послова и услови за рад: утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова Дома здравља 
Велико Градиште. Уз пријаву (молбу) обавезно навести 
број и датум огласа, кандидати прилажу неоверене копије 
следеће документације: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; уверење о положеном стручном 
испиту; одобрење за самосталан рад (лиценца или решење 
о упису у именик коморе); извод из матичне књиге венча-
них (ако је кандидат променио презиме); потпуна лична 
и радна биографија са адресом, контакт телефон и e-mail 
адреса (преко којих ће се вршити коресподенција – зака-
зивање интервјуа са кандидатима) и изјава да кандидат 
није осуђиван. О потреби спровођења даљих разговора 
са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му, одлучиће директор. Кандидати који не дођу на интервју 
неће бити рангирани. Коначну одлуку о избору кандидата 
који ће бити примљени у радни однос доноси директор. 
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. Пода-
цима рукује и податке обрађује Служба за правне, економ-
ско- финансијске и техничке послове ДЗ Велико Градиште. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. По завршеном конкурсу предата документа неће бити 
враћена кандидатима. Приликом заснивања радног одно-
са кандидат који се прима у радни односдужан је да дос-
тави лекарско уверење, доказ да није осуђиван (уверење 
издаје МУП) и наведену документацију уз пријаву – молбу, 
у оригиналу или оверене фотокопије. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огла-
са у публикацији “Послови” (интернет страници Нацио-
налне службе за запошљавање), на интернет страници 
Министарства здравља РС и огласној табли Дома здравља. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама на 
писарници ДЗ Велико Градиште или путем поште на горе 
наведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. По 
завршеном конкурсу предата документа неће бити враћена 
кандидатима. За ближе информације можете се обратити 
на телефон: 012/7160-700.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ 
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

1. Специјалиста максилофацијалне 
хирургије

Опис послова: Превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз при-
мену принципа и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију; прегледа хоспи-
тализоване и амбулантне пацијенте, врши пријем и отпуст 
болесника и издаје потребну документацију о резултатима 
лечења реализује специјалистичке, дијагностичко - терапе-

утске интервенције; поставља дијагнозу, одређује терапију 
и води лечење; обавештава и саветује пацијента и поро-
дицу у вези са здравственим стањем и лечењем; обавља 
свакодневну визиту хоспитализованих пацијената, прати 
њихово стање, даје стручно упутство у вези дијагностике 
и лечења; врши пријем и збрињавање хитних пацијената; 
спроводи здравствену заштиту одређених категорија ста-
новништва, односно пацијената оболелих од болести за 
чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
обавља послове лабораторијске, радиолошке, патохисто-
лошке, цитолошке и друге дијагностие за коју је специјали-
зован, о чему сачињава извештај; учествује у унапређењу 
квалитета здравствене заштите; обавља консултатиције са 
другим здравственим радницима и здравственим сарадни-
цима; планира, надзире и евалуира спровођење здравстве-
не заштите; спроводи активности стручног усавршавања у 
оквиру своје специјалности; обавља послове обдукције и 
форензичког рада на терену; утврђује време и узрок смр-
ти; ради на имплементацији интегрисаног здравственог 
информационог система; организује и спроводи мере и 
активности на унапређењу здравствене заштите; инденти-
фикује приоритетне здравствене потребе становништва у 
локалној заједници, дефинише и спроводи мере за њихову 
реализацију; обезбеђује извештавање о кретању заразних 
и незаразних болести и других података у области здравс-
твене заштите; идентификује приоритетне здравствене пот-
ребе заједнице у циљу предлагања одговора и планирања 
имплементације адекватних мера; врши континуирани рад 
на креирању и развоју окружења која подржавају здравље 
и здраве изборе; врши идентификовање приоритетних 
здравствено промотивних потреба заједнице; врши анали-
зе детерминанти здравља; врши израду, имплементацију 
и евалуацију здравственопромотивних програма, пројека-
та и интервенција у заједници и спроводи истраживања; 
обавља информисање, саветовање и обуку становништва, у 
сарадњи са мас-медијима о очувању и унапређењу здравља, 
факторима ризика и афирмацији здравих стилова живота, 
као и оптималним здравственим понашањима у вези са 
актуелним здравственим потребама; ради на развоју плана 
развоја здравствене заштите; учествује у изради стандарда 
здравствених услуга; учествује у изради предлога посебних 
програма из области јавног здравља; обавља процену и ева-
луацију јавно здравствених програма на различитим ниво-
има здравствене заштите / делатности у сарадњи са одго-
варајућим институцијама; израђује стручно - методолошка 
упутства за праћење и евалуацију рада здравствених уста-
нова сва три нивоа здравствене заштите из области плани-
рања и организације здравствене заштите; организује епи-
демиолошки надзор над свим заразним болестима; учествује 
у припреми водича, упутстава и стручно-методолошких 
препорука за превенцију и контролу заразних болести; орга-
низује прикупљање и статистичку обраду података о кре-
тању заразних и хроничних незаразних болести; организује 
прикупљање, унос и статистичку обраду података релевант-
них за функционисање регистара; учествује у изради нацио-
налних програма превенције незаразних обољења, стручно 
- методолошких упутстава, законске регулативе и извештаја; 
организује прикупљање података у циљу праћења санитар-
но-хигијенских и других услова који утичу на стање здравља 
становништва; организује прикупљање и анализирање 
здравствено-статистичких података о појави болести веза-
них за проблем утицаја фактора ризика из животне сре-
дине на здравље; прати стање и контролише здравствену 
исправност намирница, предмета опште употребе, воде за 
пиће, отпадних вода, ваздуха, буке, површинских вода за 
водоснабдевање, рекреацију и базене; анализира санитар-
но-хигијенско стање објеката који подлежу хигијенско-сани-
тарном надзору и предлаже мере за решавање проблема; у 
зависности од сложености и специфичности радног места, 
сложености и специфичности послова, сложености проце-
дура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова рада 
препознају се горе наведена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат треба да има и завршено високо образовање на 
докторским академским студијама III степена, доктор меди-
цинских наука и положен специјалистички испит из макси-
лофацијалне хирургије; пожељно радно искуство у струци. 
Уз пријаву треба доставити: кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном високом образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном специјалистичком испиту из максилофацијал-
не хирургије; оверену фотокопију уверења о завршеним 
докторским академским студијама трећег степена – доктор 
медицинских наука; извод из МК рођених - оригинал. Кан-
дидати који су радили у струци дужни су да доставе и ове-
ренуфотокопију лиценце.

2. Медицинска сестра - техничар
7 извршилаца

Опис послова: Планира и пружа услуге здравствене неге 
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандар-
дима савремене здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију; обавља медицинске мере код 

болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и реха-
билитације; примењује прописану терапију и контролише 
узимање лекова; врши припрему болесника и асистира 
лекару при интервенијама; учествује у пријему болесника, 
визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евиден-
тира виталне функције и др. показатеље; припрема прос-
тор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; 
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфек-
ција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже 
и уклања медицинских отпадна прописани начин; обавља 
послове из области јавног здравља (здравствено васпи-
тање, врши вакцинацију према епидемиолошким индика-
цијама, врши унос података у области здравствене статис-
тике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); 
спроводи активности на популарисању давалаштва крви и 
компонената крви; врши прикупљање крви, компонената 
класичним и аферентним процедурама, тестирање крви, 
прераду, чување и дистрибуцију крви; припрема лекове 
из крви фракционисањем плазме; у зависности од сложе-
ности и специфичности радногместа, сложености и специ-
фичности послова, сложености процедура, нивоа ризика, 
контакта са пацијентом и услова рада, препознају се горе 
наведена радна места. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да има и завршену средњу медицинску школу, 
општи смер (IV степен) и положен стручни испит; пожељ-
но радно искуство у струци. Уз пријаву треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи (IV степен) - општи смер; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; извод из МК рођених 
- оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце.

3. Виши радиолошки техничар
Опис послова: Даје упутства пацијенту о припреми за сни-
мање и зрачну терапију и о понашању приликом снимања; 
поставља пацијента у положај пожељан за снимање и 
зрачну терапију; припрема апаратуру и материјал потре-
бан за снимање, односно зрачну терапију; снима пацијен-
та, развија филм и процењује квалитета снимка; спрово-
ди зрачну терпију; примењује одговарајуће мере заштите 
пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена 
дејстава зрачења; обавља послове зрачног третмана за 
пацијенте код којих се спроводи транскутана радиотерпија, 
брахитерапија, радиохирургија и стереотаксична терапија 
као модалитет у лечењу малигних болести; припрема 
пацијента и одређује адекватан положај пацијента за зрач-
ни третман; спроводи радиотерапијске процедуре на Гама 
ножу и Кибернетичком ножу; у зависности од сложености и 
места рада, сложености процедура, нивоа ризика, контакта 
са пацијентима препознају се горе наведена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кан-
дидат треба да има и високо образовање на струковим 
студијама првог степена (основне струковне студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање две године, који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; пожељно радно искуство у 
струци. Уз пријаву треба доставити: кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеним струковним студијама - виши / струков-
ни радиолошки техничар; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; извод из МК рођених – ориги-
нал. Кандидати који су радили у струци дужни су да доста-
ве и оверену фотокопију лиценце. 

4. Инжењер инвестиционог и техничког 
одржавања уређаја и опреме

Опис послова: Врши обилазак, снима и евидентира стање 
постојећих објеката и инсталација техничких система и 
припрема предлог радова; организује и усмерава израду 
техничке документације; организује и прати извођење 
радова и поправки на текућем одржавању објекта; при-
према предлоге планова инвестиционог одржавања; при-
према техничку документацију за редован рад и одржа-
вање објекта, опреме и инсталације; организује припрему 
и припрема метролошку, научну и стручну документацију; 
припрема техничке спецификације за набавке; анали-
зира захтеве, дефинише пројектне задатке и пројектује 
или припрема мере у вези са инвестиционим одржа-
вањем; спроводи стручне анализе и предлаже мере за 
развој делатности; обавља стручну анализу и израђује 
извештаје; прати функционисање сложених уређаја и 
опреме и подешава их током дневног рада; рукује аутома-
тизованим комплексним техничким системима и подеша-
ва их током редовног – дневног рада; води групу радника 
са којом заједнички ради на управљању, руковању или 
одржавању техничких система; одржава ажурном базу 
техничке документације о објектима, опреми и инстала-
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цији; анализира параметре рада и обавља дијагнозу узро-
ка кварова; предлаже процедуре заи редовно одржавање, 
као и за отклањање комплексних кварова; обавља струч-
не послове одржавања; обавља контролу редовног рада 
техничких система и контролу активности одржавања; 
припрема предлоге техничких спецификација, калукула-
ција, процедура, алгоритама, докумената, извештаја на 
основу дефинисаног пројектног задатка; требује и раз-
дужује материјал, алат неисправне – демонтиране делове 
и документацију; припрема збирне извештаје на основу 
појединачних евиденција.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кан-
дидат треба да има и високо образовање на на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. као и знање рада на рачунару; пожељ-
но радно искуство у струци. Уз пријаву треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном високом образовању 
- смер електроенергетике (VII/2 степен); извод из МК рође-
них – оригинал. 

5. Магационер
Опис послова: Прима и складишти робу у магацин; издаје 
робу из магацина; чува, класификује и евидентира робу; 
контролише стање залиха складиштене робе; учествује 
у изради планова набавки ради попуњавања магацина; 
наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са 
материјалним књиговодством; води прописану документа-
цију за правилно и уредно магацинско пословање; врши 
сравњивање стања магацина са књиговодственом анали-
тиком; одговара за исправност ваге за мерење робе, хигије-
ну магацинског простора и целокупну робу у магацину и 
рокове њене употребе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кан-
дидат треба да има и средње образовање; пожељно радно 
искуство у струци. Уз пријаву треба доставити: кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о завршеној средњој економској школи 
(ивстепен); извод из МК рођених – оригинал.

6. Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

Опис послова: Прикупља, уређује и припрема податке 
за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката; 
проверава исправност финансијско - рачуноводствених 
образаца; припрема прописане документације за подно-
шење пореских евиденција и пријава; врши билансирање 
прихода и расхода (месечно, квартално и годишње); врши 
билансирање позиција биланса стања; израђује докумен-
тацију за подношење пореским службама и другим пропи-
сима установљеним органима и службама; води евиденције 
о реализованим финансијским плановима и контролише 
примену усвојеног контног плана; припрема и обрађује 
податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке 
остале извештаје везане за финансијско – материјално 
пословање; припрема податке, извештаје и информације о 
финансијском пословању; припрема и обрађује захтеве за 
плаћање по различитим основама; прати прописе и води 
евиденцију измена прописа из делокруга рада; води еви-
денције из делокруга рада и извештава о извршеним актив-
ностима; обавља обрачуне и реализује девизна плаћања 
и води девизну благајну; води помоћне књиге и евиден-
ције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; 
евидентира пословне промене; припрема документацију 
за усаглашавање потраживања и обавезе; чува и архиви-
ра помоћне књиге и евиденције; врши обрачун и исплату 
плата, накнада и других личних примања, припадајућих 
пореза и доприноса; припрема и обрађује документацију за 
пословне промене исказане на изводима рачуна; контро-
лише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге 
за књижење.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и 
високо образовање на основним студијама у обиму од 
180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на студија-
ма у трајању до три године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и знање 
рада на рачунару; пожељно радно искуство у струци. Уз 
пријаву требадоставити: кратку биографију са адресом и 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној вишој / струковној економској школи; извод из МК 
рођених – оригинал.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидати дају своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврху избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користитиу дру-
ге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у листу “Послови” код Националне службе 

за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Пожаревац, 12000 Пожаревац, 
Братства јединства 135.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 

МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
Београд, Требовићка 16

тел. 011/3054-000

Оглас објављен 01.02.2023. године, у публикацији „Посло-
ви” (број 1025), за избор извршиоца на пословима дипло-
мирани фармацеут – медицински биохемичар поништава 
се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Магистар фармације - медицински 
биохемичар

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: високо образовање; на студија-
ма другог степена (мастер академске студије), 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 обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању. Уз пријаву поднети краћу биографију, ове-
рену копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са 
просечном оценом током школовања, фотокопију радне 
књижице уколико кандидат има радни стаж или потврду 
послодавца (други доказ о радном искуству), оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених, ориги-
нал или оверену копију извода из матичне књиге венчаних 
уколико је кандидат променио презиме, оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству, копију/очитану лич-
ну карту. Напомена: лекарско уверење којим се доказује 
здравствена способност без ограничења за рад на радном 
месту за које је расписан оглас, дужан је да достави кан-
дидат који буде изабран пре пријема у радни однос. Коми-
сија ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне 
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење одлуке о 
избору кандидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Опште болнице 
Петровац на Млави. Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од 
дана објављивања у Службеном гласилу Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Пријаве слати у затвореним 
ковертама на адресу Општа болница Петровац на Млави, 
Моравска број 2, 12300 Петровац на Млави, или доставити 
лично у Правну службу Опште болнице Петровац на Мла-
ви. Неблаговремене пријаве и непотпуна документација 
неће бити узета у разматрање при избору кандидата. Опис 
послова: предвиђен систематизацијом послова установе, за 
послове са завршеном високом школом, магистар фарма-
ције-медицински биохемичар.

Доктор медицине специјалиста 
радиолошке дијагностике

на одређено време због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: Високо образовање на интегри-
саним академским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10 септембра 2005 и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравствених сарадника, 
на основним студијама у трајању од најмање пет годи-
на по пропису који је уређивао високо образовање до 10 
септембра 2005 године и завршена специјализација из 
одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравстве-
них радника и здравствених сарадника, стручни испит, 
лиценца, специјалистички испит из радиологије. Уз пријаву 
поднети краћу биографију, оверену копију дипломе о завр-
шеној одговарајућој школи са просечном оценом током 
школовања, фотокопију радне књижице уколико канди-

дат има радни стаж или потврду послодавца (други доказ 
о радном искуству), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат 
променио презиме, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: 
лекарско уверење којим се доказује здравствена способ-
ност без ограничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде 
изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разма-
трати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са 
кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о избору кан-
дидата. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадров-
ске и административне послове Опште болнице Петровац 
на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављи-
вања у Службеном гласилу Националне службе за запо-
шљавање „Послови„. Пријаве слати у затвореним коверта-
ма на адресу Општа болница Петровац на Млави, Моравска 
број 2, 12300 Петровац на Млави или доставити лично у 
Правну службу Опште болнице Петровац на Млави. Небла-
говремене пријаве и непотпуна документација неће бити 
узета у разматрање при избору кандидата. Опис послова: 
предвиђен систематизацијом послова установе, за послове 
са завршеним медицинским факултетом и положеним спе-
цијалистичким испитом из радиологије.

ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-519

Доктор стоматологије

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи болести, 
повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, приме-
ном принципа и процедура савремене стоматологије, о 
чему води прописану медицинску документацију; врши 
систематске и друге прегледе предшколске и школске 
деце у циљу евидентирања обољења зуба, потпорног 
апарата зуба, меких ткива и постојања ортодонтских ано-
малија, бави се здравствено - васпитним радом; ради на 
унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 
месеци после порођаја; упознаје пацијенте са дијагнозом 
и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за про-
тетско збрињавање, ради на изради и одржавању фикс-
них и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба 
и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата 
зуба - пародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то 
неопходно; упућује пацијенте на специјалистичко - консул-
тативне прегледе у установи или на више нивое здравстве-
не заштите; контролише рад зубног асистента и протетског 
техничара; збрињава хитна стања у области стоматологије; 
обавља послове поливалентне стоматологије за све кате-
горије становништва; учествује у унапређењу квалитета 
стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације 
са другим здравственим радницима и здравственим сарад-
ницима; планира, надзире и евалуира спровођење стома-
толошке здравствене заштите.

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа су општи 
услови за заснивање радног односа предвиђени Законом 
о раду и посебни услови предвиђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова Дома здравља „Сме-
дерево” Смедерево (високо образовање на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године или на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године (предност имају кандидати са радним искуством у 
струци). Кандидати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, оверену фотокопију дипломе 
о завршеном Стоматолошком факултету, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију лиценце, неоверену фотокопију личне карте, 
потврду о радном искуству. Кандидат који буде изабран за 
пријем у радни однос пре закључења уговора о раду мора 
доставити доказ о здравственој способности за рад на наве-
деним пословима. У циљу транспарентности и избора кан-
дидата истаћи оглас на сајту Дома здравља „Смедерево” 
у Смедереву. Рок за пријаву кандидата – 8 дана од дана 
истицања огласа.Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама преко писарнице Дома здравља „Смедере-
во” Смедерево, или путем поште на адресу: Дом здравља 
„Смедерево” у Смедереву, Кнез Михаилова 51, уз напомену 
“Пријава на оглас за доктора стоматологије”. Непотпуне и 
не благовремене пријаве неће бити разматране.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307

тел. 014/3421-176

Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства

за рад у Служби за здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: VII/1степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет, завршена специјализација из гинеко-
логије и акушерства; положен стручни испит; поседо-
вање лиценце за рад. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом; оригинал или оверену 
копију дипломе о завршеном медицинском факултету; 
оригинал или оверену копију дипломе о завршеној спе-
цијализацији гинекологије и акушерства; оригинал или 
оверену копију Уверења о положеном стручном испиту; 
решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Пријаве на оглас доставити на горе наведену 
адресу са назнаком „за оглас - не отварати” или директ-
но у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, 
сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 
014/3421-176. О потреби спровођења даљих разговора 
са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему одлучиће директор. Одлука о избору кандида-
та донеће се у року од тридесет дана од истека рока за 
подношење пријава и иста ће бити објављена на wеб 
страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома 
здравља Мионица.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Доктор медицине специјалиста у 
трансфузиологији

на одређено време до три месеца, Одсек за 
клиничку трансфузију

УСЛОВИ: високо образовање – специјалиста трансфу-
зиологије; положен стручни испит; лиценца; положен 
специјалистички испит. Кандидати су дужни да доставе: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту; фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту; фотокопију лиценце; фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.).

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до три месеца

Медицинска сестра – техничар
на одређено време по основу замене, до 

повратка радника са боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 
најмање 6 месеци радног искуства на наведеним послови-
ма. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.).

Кувар
на одређено време до два месеца за потребе 

Одсека за припремање хране

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме; 1 година радног 
исксутва на одговарајућим пословима. Кандидати су дуж-
ни да доставе: кратку биографију; фотокопију личне карте; 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему претходно 
искуство о раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 

за које се прима. Пријаве слати у затвореној коверти, на 
наведену адресу Клинике, са назнаком радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

специјалиста офталмолог
на одређено време

УСЛОВИ: Доктор медицине специјалиста офталмолог, 
стручни испит, положен специјалистички испит, најмање 3 
године и 6 месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 
специјалиста оториноларинголог

на одређено време

УСЛОВИ: Доктор медицине специјалиста оториноларинго-
лог, стручни испит, положен специјалистички испит, нај-
мање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

Доктор медицине специјалиста изабрани 
лекар за децу

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Доктор медицине специјалиста педијатар, струч-
ни испит, положен специјалистички испит, најмање 3 годи-
не и 6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, кон-
такт телефоном и документима којима се доказује испуње-
ност услова конкурса (неоверене фотокопије дипломе и 
уверења о положеном стручном испиту) предају се преко 
писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведе-
ној адреси са назнаком за који конкурс се подноси пријава. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврху избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем. Послата документа кандидата 
неће бити враћена. Дом здравља Нови Београд задржава 
право да не изабере ни једног од пријављених кандидата.

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ РАДНИКА “МСБ”

11070 Нови Београд, Милентија Поповића 5в
тел. 060/6626-500

Администратор у кол центру
на одређено време на 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било којем 
занимању, пожељно радно искуство, пожељно познавање 
енглеског језика. Пријаве слати на e-mail: kadrovi.msb@
gmail-com у року од 20 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Завршена средња економска школа или гимна-
зија, знање рада на рачунару.

Благајник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: Средње образовање, знање рада на рачунару.

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

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Педијатријска сестра
на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла, пробни рад од 3 
месеца

2 извршиоца

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла, пробни рад од 3 
месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 
сведочанства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); uве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Оглас објави-
ти на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије, на интернет страници Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац и у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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пријаве неће се разматрати.Коначни резултати конкурса 
биће објављени на интернет страници Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лич-
но, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Mајстор одржавања (електричар)
за потребе Службе за техничке послове, на 

одређено време до 18 месеци због повећаног 
обима посла, пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом средњем образовању; сведочанства 
за сваки завршен разред средњег образовања; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном, e-mail адресом. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница није ступи-
ла на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); uверење о радном стажу издатог 
од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не доста-
ви горенаведене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Оглас објавити на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије, на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац и 
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клиничког центра 
Крагујевац (www.ukck.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Теле-
фон за контакт 034/505-273.Пријаве се подносе лично, у 
затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Универзитетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац, Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Доктор медицине - лекар опште 
медицине

за потребе Клинике за неурологију, на 
одређено време до 24 месеца због повећаног 

обима посла, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-

се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; Извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); Уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Оглас објави-
ти на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије, на интернет страници Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац и у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на интернет страници Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лич-
но, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Универзитетски клинички центар Крагујевац, Ул. Змај Јови-
на 30, 34000 Крагујевац, Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Дипломирани физичар
за потребе Службе за радиолошку 

дијагностику, на одређено време до 24 месеца 
због повећаног обима посла, пробни рад од 3 

месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 
на студијама другог степена (мастер академске студије) по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године.; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступила на правну 
снагу и да није покренута истрага (уверење надлежног 
суда); уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здравственој устано-
ви (уверење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице); уверење о радном стажу издатог од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
(ПИО). Уколико изабрани кандидат не достави горенаведе-
не документе у року наведеном у Одлуци о избору канди-
дата, са њим се неће засновати радни однос. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Универзитетски клинички центар Крагује-
вац. Оглас објавити на интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије, на интернет страници Универ-
зитетског клиничког центра Крагујевац и у листу „Послови” 

Националне службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Универзитетски клинички центар Кра-
гујевац, Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Дактилограф
за потребе Центра за интернистичку 

онкологију, на одређено време до 24 месеца 
због повећаног обима посла, пробни рад од 3 

месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 
сведочанства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о држављанству РС; извод из матичне књи-
ге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); уверење о радном стажу издатог 
од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО). Уколико изабрани кандидат не доста-
ви горенаведене документе у року наведеном у Одлуци о 
избору кандидата, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Универзитетски клинички 
центар Крагујевац. Оглас објавити на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије, на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац и 
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.Коначни резултати конкурса биће објављени 
на интернет страници Универзитетског клиничког центра 
Крагујевац (www.ukck.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. Теле-
фон за контакт 034/505-273.Пријаве се подносе лично, у 
затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског кли-
ничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац, Ул. Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац, Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

Медицина

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар
за потребе Ургентног центра, на одређено 

време до повратка запосленог са дужег 
одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 
сведочанства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад-лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац.Оглас објави-
ти на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије, на интернет страници Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац и у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.Коначни резултати конкурса 
биће објављени на интернет страници Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273.Пријаве се подносе лич-
но, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Универзитетски клинички центар Крагујевац, Ул. Змај Јови-
на 30, 34000 Крагујевац, Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Виши физиотерапеут
за потребе Ургентног центра, на одређено 

време до повратка запосленог са дужег 
одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у 
оригиналу или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег профила (VI сте-
пен); уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; Извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе.Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 

да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО).Уколико иза-
брани кандидат не достави горенаведене документе у року 
наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се неће 
засновати радни однос.Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Оглас објави-
ти на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије, на интернет страници Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац и у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на интернет страници Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лич-
но, у затвореној коверти, преко писарнице Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац или путем поште на адресу: 
Универзитетски клинички центар Крагујевац, Ул. Змај Јови-
на 30, 34000 Крагујевац Обавезно назначити за које се рад-
но место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Дипломирани психолог
на одређено време до 24 месеца

 због повећаног обима посла, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 
високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године.; уверење о положеном стручном испиту, у 
складу са законом; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом; дозвола 
за рад - лиценца издата од надлежне коморе или решење 
о упису у именик надлежне коморе. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, да оптуж-
ница није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним 
за рад у здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице); уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО). Уколико изабрани канди-
дат не достави горенаведене документе у року наведеном 
у Одлуци о избору кандидата, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Уни-
верзитетски клинички центар Крагујевац. Оглас објавити 
на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије, на интернет страници Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац и у листу „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на интернет страници Универзитетског 
клиничког центра Крагујевац. Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице Универзи-
тетског клиничког центра Крагујевац или путем поште на 

адресу: Универзитетски клинички центар Крагујевац, Ул. 
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, Обавезно назначити 
за које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за радно место ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине специјалиста
на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти за рад у Служби за педијатрију, на 
одређено време на 6 месеци због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из 
педијатрије, VII/2 степен; стручни испит; лиценца; спе-
цијалистички испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

2. Медицинска сестра – техничар
у ургентним службама и реанимацији, за рад 
у Служби пријема и збрињавања ургентних 

стања при Заједничким медицинским 
пословима, 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: средња медицинска школа општег смера, IV сте-
пен; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. 
ОСТАЛО: кандидати подносе: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; за радно место број 1 - оверену фотокопију уве-
рења о положеном специјалистичком 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 пре-
зиме); оверену фотокопију лиценце издате од надлежног 
органа. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена докумен-
та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. 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 адре-
су. Опис послова: према Правилнику о организацији и сис-
тематизацији послова Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
на одређено време, ради замене привремено 
одсутне запослене до њеног повратка на рад 
(породиљско одсуство и одсуство ради неге 

детета), у Служби опште медицине

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

2. Доктор медицине
у хитној медицинској помоћи, на одређено 

време, ради замене привремено одсутне 
запослене, која се налази на специјализацији 
из ургентне медицине до њеног повратка на 
рад, у Служби хитне помоћи и санитетског 

превоза

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

3. Доктор медицине
специјалиста педијатрије, на одређено време 
од три месеца, због повећаног обима посла, 

у Служби за здравствену заштиту деце и 
омладине

Медицина
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УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршен 
медицински факултет и специјализација из педијатрије, VII-
2 степен стручне спреме; положен стручни испит и поседо-
вање лиценце за рад; специјалистички испит из педијатрије 
и најмање три године и шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.

ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву на оглас у којој 
се наводи за које радно место се пријављују; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију уверења о положеном специјалистичком испи-
ту (за р.м. под бр. 3.); оверену фотокопију лиценце за рад 
или решења о упису у Комору; фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте; фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; фотокопију извода из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме). 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. О 
потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који 
се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О 
коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан је да доста-
ви лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабра-
ни кандидат не достави наведени документ у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом доставити на горе наведену адресу. Опис 
послова: У складу са Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Дому здравља Крушевац.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
140 00 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Сервирка
за потребе Одсека за припрему и 

дистрибуцију хране у саставу Службе за 
техничке и помоћне послове, на одређено 

време до шест месеци

УСЛОВИ: средње образовање или основно образовање и 
радно искуство на тим пословима стечено на тим посло-
вима до дана ступања на снагу уредбе о каталогу рад-
них места. Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима; оверену фотокопију 
дипломе/сведочанства о завршеној школи; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-
те у разматрање. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 
140 00 Ваљево, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове ____ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб.

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: меди-
цински факултет и положен стручни испит. Уз молбу кан-
дидати треба да приложе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење о поло-
женом стручном испиту, извод из матичне књиге рођених 
- венчаних, биографију са адресом, телефоном. Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Оглас објавити код 
Националне службе за запошљавање и на сајту Министар-
ства здравља. Молбе се предају Служби за опште и правне 
послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб., у 
року од 8 дана од дана објављивања, лично или обичном / 
препорученом пошиљком.

Медицинска сестра – техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: ССС (IV 
степен), медицинска школа општег смера и положен струч-
ни испит. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној 

школи, уверење о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге рођених - венчаних, биографију са адресом, 
телефоном. Приликом заснивања радног односа кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. Молбе се предају Служби за опште и правне послове 
Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб., у року од 8 
дана од дана објављивања, лично или обичном / препору-
ченом пошиљком.

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: основно 
образовање. Уз молбу кандидати треба да приложе сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, извод из матичне књиге рођених - венчаних, 
биографију са адресом, телефоном. Приликом заснивања 
радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Молбе се предају Служби 
за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, 
Расадничка бб., у року од 8 дана од дана објављивања, лич-
но или обичном / препорученом пошиљком.

Службеник за послове заштите, 
безбедности и здравља на раду

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: високо 
образовање – факултет заштите на раду, положен стручни 
испит, радно искуство. Уз молбу кандидати треба да при-
ложе следећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи, уверење о положеном стручном испи-
ту, извод из матичне књиге рођених - венчаних, биогра-
фију са адресом, телефоном. Приликом заснивања радног 
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Молбе се предају Служби за опште и 
правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка 
бб., у року од 8 дана од дана објављивања, лично или обич-
ном / препорученом пошиљком.

Службеник за јавне набавке – сарадник 
за набавке

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: високо 
образовање – економски факултет, радно искуство. Уз мол-
бу кандидати треба да приложе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, извод из 
матичне књиге рођених - венчаних, биографију са адресом, 
телефоном. Приликом заснивања радног односа кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. Молбе се предају Служби за опште и правне послове 
Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб., у року од 8 
дана од дана објављивања, лично или обичном / препору-
ченом пошиљком.

          Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ КЛАДОВО

Кладово

Директор
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степе-
на, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски, педагошки, 
андрагошки и социолошких наука, односно стручни назив 
дипл. социјални радник и најмање пет година радног иску-
ства у струци; да је држављанин Републике Србије, да је 
здравствено способан, да није осуђиван за кривична дела, 
да се против истог не води истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела која га чине неподобним за 
вршење дужности директора из надлежности основног и 
вишег суда, да поседује организаторске способности и нај-
мање пет година радног искуства у струци, да уз захтев и 
друге доказе приложи програм рада за мандатни период. 
Рок за подношење захтева је 15 дана од дана објављивања 
у листу послови. Неблаговремени и непотпуни захтеви се 
неће разматрати. Захтев са доокументацијом доставити 
на адресу: Центар за социјални рад за општину Кладово, 
Краља Александра 35 (за Управни одбор - конкурс).

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ 
ЛИЦА

БЛАЦЕ - ТРБУЊЕ
18420 Трбуње

Лекар опште праксе
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће посебне услове: VII/1 
степен стручне спреме, завршен медицински факул-
тет; положен стручни испит; лиценца / решење о упису 
у именик ЛКС и најмање 12 месеци радног искуства на 
пословима лекара опште праксе. Уз пријаву са кратком 
биографијом и контакт подацима, кандидат треба да под-
несе доказе о испуњавању услова огласа и то: фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; фотокопију 
уверења (потврде) о положеном стручном испиту; фотоко-
пију лиценце или решење о упису у именик Лекарске комо-
ре Србије; фотокопију очитане личне карте; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од шест месеци); фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до 
промене презимена); доказ о потребном радном искуству 
(потврда послодавца о радном искуства; фотокопија уго-
вора о раду, или било ког уговора о обављању тражених 
послова у радном односу или ван радног односа). Прили-
ком заснивања радног односа изабрани кандидат дужан 
је да достави: Извештај о претходном лекарском прегле-
ду који издаје служба медицине рада, а на основу упута 
за преглед који изабраном кандидату издаје послодавац.

ОСТАЛО: Опис посла за радно место лекар опште прак-
се утврђен је Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у Дому за смештај одра-
слих лица Блаце – Трбуње са којим ће изабрани кандидат 
у складу са позитивним одредбама Закона о раду бити 
упознат пре заснивања радног односа. Пријаве и доказе о 
испуњењу услова кандидати могу предати лично или путем 
поште на горе наведену адресу са назнаком Пријава на 
оглас за пријем у радни однос.Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Кандидати који испуњавају услове огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
информација које могу бити од важности за доношење 
одлуке о пријему.Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

Медицина / Здравство и социјална заштита 

Први
утисак је

најважнији
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Посао се не чека, посао се тражи
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                      Индустрија и грађевинарство

MARKO TRANS CARGO
ДОО БЕОГРАД

Крагујевац, Саве Ковачевића 58А
e-mail: office@markotc.com

тел. 065/8400-901

Грађевински инжењер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: oбразовање: VII ниво квалификације, дипломи-
рани грађевински инжењер, смер нискоградња или хидро-
градња; пожељно радно искуство у области нискоградње 
или хидроградње; познавање рада на рачунару (Word, Excel 
AutoCad, интернет); поседовање лиценце 410, 412, 413 или 
414. Заинтересовани кандидати своју радну биографију 
треба да доставе на имејл: office@markotc.com, могу да се 
јаве лично послодавцу у Крагујевцу, Саве Ковачевића 58А 
или могу да се јаве на контакт телефон: 065/8400-901, сва-
ког радног дана од 8 до 16 часова, најкасније до 28.02.2023.

Грађевински техничар нискоградње
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: oбразовање: IV ниво квалификације, грађевин-
ски техничар, смер нискоградња; возачка дозвола Б кате-
горије; познавање рада на рачунару. Заинтересовани кан-
дидати своју радну биографију треба да доставе на мејл: 
office@markotc.com, могу да се јаве лично у просторије 
послодавца у Крагујевцу, Саве Ковачевића 58А или могу 
да се јаве на контакт телефон: 065/8400-901, најкасније до 
28.02.2023.

TISZA AUTOMOTIVE DOO
24400 Сента, Новосадски пут 7

тел. 066/8200-462

Опратер у производњи електронске 
опреме у аутоиндустрији

50 извршилаца

УСЛОВИ: Сви заитересовани кандидаи, без обзира на 
врсту и степен стручне спреме, могу се јавити на телефон 
066/8200462 или проследитит радну биографију на мејл 
адресу: posao@tisza.rs Рад је у сменама, ноћни рад, обез-
беђен превоз и смештај.

“ПУНАИ” ДОО
36000 Краљево, Магнохромска 1

тел. 065/3631-377
e-mail: punaiserbia@126.com

Аутоматичар
Опис посла: Контролише рад аутоматске опреме са аспекта 
параметара производње и са аспекта аутоматског процеса 
технолошке операције.

Руковалац опремом - контролор 
квалитета

2 извршиоца

Опис посла: Руковање командном таблом за дозирање, 
координира око радног времена, врши контролу квалитета.

Руководилац линије за паковање
4 извршиоца

Опис посла: Рукује машином за скидање опеке са вагона на 
машину за обележавање, азатимна машина за паковање.

      Култура и информисање

СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
“СТЕВАН СРЕМАЦ”

24400 Сента, Стевана Сремца 4
тел. 024/817-055

Управник
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да има стечено високо образовање: академ-
ске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
односно специјалистичким струковним студијама по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има пет 
година радног искуства у култури; 3. да има организацио-
не способности; 4. да је држављанин Републике Србије; 5. 
да се против кандидата не води истрага и да се не води 
кривични поступак за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела 
која га чине недостојним за обављање дужности управника 
установе. Конкурсна документација за избор кандидата за 
директора треба да садржи: предлог програма рада и раз-
воја установе за период од четири године; оригинал или 
оверену копију дипломе или уверење о стеченој стручној 
спреми; доказ да кандидат има најмање пет година радног 
искустава у култури; радну и личну биографију; уверење да 
кандидат није правоснажно осуђиван; уверење, не старије 
од шест месеци, да се против кандидата не води истрага 
и да се не води кривични поступак за кривична дела која 
се године по службеној дужности; уверење о држављан-
ству. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, потребне подат-
ке за контакт (телефон, e-mail). Рок за подношење пријава 
на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања конкурса 
на сајту Националне службе за запошљавање и новина-
ма „Послови. Пријаве са документацијом доставити лично 
или послати препорученом пошиљком на адресу: Српски 
културни центар „Стеван Сремац” 24400 Сента, Стевана 
Сремца 4 са назнаком „За конкурс за избор кандидата за 
директора”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, Управни одбор одбацује решењем против којег се 
може изјавити жалба оснивачу. Сва обавештења о јавном 
конкурсу можете добити путем телефона: 024/817-055.

БИБЛИОТЕКА „СВЕТИСЛАВ 
ВУЛОВИЋ”

32250 Ивањица, Венијамина Маринковића бб.

Виши књижничар
на одређено време

Опис послова: врши печатирање књига, њихово сигни-
рање, увођење у инвентар, врши каталогизацију књига у 
ЦОБИСС програму, ради централни ауторски каталог за 
ВБС центар, групни инвентар приновљених књига, редак-
цију каталога и води књигу расходованих књига, обавља и 
друге послове по налогу директора и библиотекара.

УСЛОВИ: кандидат поред услова који су утврђени зако-
ном, мора да испуњава и услове који су предвиђени 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у Библиотеци „Светислав Вуловић”: стечено више обра-
зовање по пропису који је уређивао више образовање 
до 10. септембра 2005. године, или више образовање 
на основним студијима у обиму од 180 ЕПБС по пропису 
који важи од 10. септембра 2005. године. Докази који се 
прилажу: потписана пријава са биографијом која садр-
жи податке о досадашњем раду, контакт телефон и по 
могућству интернет адреса; диплому или уверење о сте-
ченој стручној спреми (прилажу се у оригиналу или копији 
овереној код нотара); уверење, не старије од шест месе-
ци, да се против кандидата не води истрага и да против 
њега није подигнута оптужница за кривична дела за која 
се гони по службеној дужности; уверење, не старије од 
шест месеци, да кандидат није правноснажно осуђиван; 
уверење о држављанству Републике Србије, не старије од 
шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија); фотокопија или очитана лична карта. Напомена: 
неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће 
одбачене и неће се узети у разматрање. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања на web сајту 
Националне службе за запошљавање. Пријаве у затворе-
ној коверти, предати лично или слати на адресу Библи-
отека „Светислав Вуловић”, 32250 Ивањица, Венијамина 
Маринковића бб., са назнаком „Пријава на јавни оглас за 
заснивање радног односа на одређено време”. Лице заду-
жено за давање обавештења о јавном огласу: Емилија 
Перуничић, телефон: 032/665-382, радним данима од 7.00 
до 15.00 часова. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ”
12000 Пожаревац, Дринска 2
e-mail: biblioteka1847@nbpo.rs

www.nbpo.rs

Дипломирани библиотекар/ка
рад на одељењима позајмице библиотечке 

грађе, рад са корисницима (Стручно одељење, 
Позајмно одељење за одрасле кориснике, 

Дечје одељење и Одељење за младе)

УСЛОВИ: рад по сменама. Потребно образовање: висо-
ко образовање: на студијама другог степена (мастер ака-
демске, мастер струковне, специјалистичке академске) 
по пропису који уређује високо образовање почев од 7. 
октобра 2017. године; на студијама другог степена (мастер 
академске, мастер струковне, специјалистичке академске, 
специјалистичке струковне) по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године до 7. 
октобра 2017. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; на студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године. 
Факултет: филолошки. Кандидат треба да има положен 
стручни испит из библиотечко-информационе делатности 
и радно искуство у библиотекарству од најмање годину 
дана. Уз пријаву кандидати обавезно прилажу: ЦВ, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија); 
уверење о држављанству; уверење надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак због кривич-
ног дела за које се гони по службеној дужности (не старије 
од месец дана); уверење надлежног МУП-а да кандидат 
није осуђиван на казну затвора на најмање од шест месеци 
(не старије од месец дана). Изборни поступак ће се спро-
вести само међу кандидатима који испуњавају све услове 
јавног конкурса за примање на радно место библиотека-
ра на неодређено време у Народној библиотеци „Илија М. 
Петровић” Пожаревац. Кандидати који испуњавају услове 
јавног конкурса подносе: пријаву и наведену документа-
цију по јавном конкурсу, лично или достављају поштом, у 
затвореној коверти, препоручено, на адресу: Народна биб-
лиотека „Илија М. Петровић” Пожаревац, Марија Ранђе-
ловић (лице за контакт), Дринска 2, 12000 Пожаревац, са 
назнаком: „За јавни конкурс за радно место дипломираног 
библиотекара/ке на неодређено време”. У пријави на јав-
ни конкурс обавезно се наводи: име и презиме кандидата, 
име једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса 
на коју се кандидату достављају обавештења, број телефо-
на, досадашње радно и стручно искуство кандидата. Рок за 
подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене, некомплетне и 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
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потребни докази на тражени начин неће се узимати у раз-
матрање и биће одбачене закључком против кога се може 
изјавити жалба али она не задржава извршење закључка. 
Додатне информације могу се добити на бр. телефона: 
012/521-029.

           Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

ЕДУКАЦИЈУ
И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

11000 Београд, Високог Стевана 2
тел. 011/2183-036

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Олигофренологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Докторат из уже научне области, да испуњава 
остале услове предвиђене чл. 74 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 
67/21), као и услове предвиђене Статутом Факултета за 
избор у звање наставника.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Општа психологија

на одређено време од три године

УСЛОВИ: Студент докторских академских студија, који је 
завршио предходне нивое студија са укупном просечном 
оценом најмање 8, као и да испуњава остале услове пред-
виђене чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 67/21), као и усло-
ве предвиђене Статутом Факултета за избор сарадника у 
звање асистента.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: пријава 
на конкурс, биографију, библиографију, оверене копије 
диплома, извод из матичне књиге рођених, држављанство 
и потврда надлежног органа да кандидат није под истра-
гом. Рок за подношење пријава је 15 дана. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве на конкурс са свим прилозима подносе се Факулте-
ту за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета 
у Београду, Високог Стевана 2.

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

тел. 069/2220-512

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Пријаве слати на e-mail: vrtickamicakidrugari@gmail.com у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ПУ “БЕЈБИЛЕНД”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 108

тел. 060/6555-667

Васпитач
у групи 3-7 година

УСЛОВИ: Струковна квалификација.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: Стручна квалификација.

ОСТАЛО: Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“11. АПРИЛ”

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

Самостални финансијско-
рачуноводствени сарадник

УСЛОВИ: Високо образовање на основним студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године или на студијама 
у трајању од 3 године по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године, а изузетно средње 
образовање и радно искуство на тим пословима стечено до 
дана ступања на снагу ове уредбе.

Службеник за послове заштите, 
безбедности и здравља на раду

УСЛОВИ: Високо образовање на основним студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистич-
ким струковним студијама по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.09.2005. године, на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, на 
основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године 
или на студијама у трајању од 3 године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној 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 пријавним 
формуларом достављају Установи искључиво путем поште 
на наведену адресу са назнаком радног места за које се кан-
дидат пријављује. Језик на којем се остварује васпитно-обра-
зовни 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 прописане Правилником о организа-
цији и систематизацији радних места. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају доказ о стручној спреми, уверење о 
држављанству, доказ да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскв-
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 (податке из каз-
нене евиденције издаје МУП). Доказ да лице није осуђивано 
не може бити старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити 
оверене. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа 
дужан је да достави лекарско уверење и санитарну књижи-
цу. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на 
психолошку процену способности за рад коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ОШ “КРАЉ ПЕТАР II 
КАРАЂОРЂЕВИЋ”

11000 Београд, Марулићева 8
тел. 011/7444-649

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове предвиђене 
чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017 и 27/2018 - др. закон 10/19, 6/20 и 129/21). Канди-
дат мора да испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника основне шко-
ле, за педагога и психолога; наставник и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) и 2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Канди-
дат треба да поседује и дозволу за рад (положен стручни 
испит) за наставника, педагога, психолога; да је савладао 
обуку и да има положен испит за директора установе (кан-
дидат који нема положен испит дужан је да га положи у 
року од 2 године од дана ступања на дужност); да има нај-
мање 8 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 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 јер се на њему остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс, заједно са потребном докумен-
тацијом доставља се школи. 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 установи. Уз пријавни формулар кандидат 
доставља: диплому о стеченом високом образовању (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту (дозвола за 
рад, оригинал или оверена фотокопија); дозволу за рад 
директора, односно лиценцу за директора школе (ако је 
кандидат поседује, оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (оригинал, не старији од 6 месеци) -прибавља се 
пре закључења уговора; доказ о знању српског језика, на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (оригинал или 
оверену фотокопију), осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику; уверење о неосуђи-
ваности из казнене евиденције министарства надлежног за 
унутрашње послове; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења надлежног привредног суда да кандидат није 
осуђиван за привредни преступ (не старије од 6 месеци); 
потврду о радном искуству; предлог програма рада школе; 
извештај просветног саветника о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(уколико је кандидат претходно обављао дужност директо-
ра установе); предмет кретања у служби са биографским 
подацима. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Пријаве се подносе лично или путем 

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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поште на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора”. 
За потребне информације обратите се секретару школе, на 
телефон: 011/7444-649 од 09 до 13 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”

11000 Београд, Радосава Љумовића 20
тел. 011/3461-507

Наставник технике и технологије
са 90% радног времена

Натавник хемије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и важећим Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Потребно је да кандидат испуњава сле-
деће услове прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – средње образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред крат-
ких биографских података треба да достави: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, доказ о држављан-
ству Републике Србије (оргинал или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци); оригинал или оверена фотокопија дипломе о стече-
ном образовању (не старија од 6 месеци), уверење о нео-
суђиваности из МУП-а прибавља сам кандидат и саставни 
је део пријаве на конкурс (не старије од 6 месеци). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Пријавни формулар са конкурсом траженим документима и 
доказима о испуњењу услова доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, лично у секретаријат школе 
или поштом на горе наведену адресу са назнаком „За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближа обавештења се могу добити у секрета-
ријату школе, на телефон: 011/3461-507. 

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 16

тел. 011/3291-007

Наставник стручних предмета из области 
електротехнике

3 извршиоца

Наставник стручних предмета из области 
електротехнике

са 55% радног времена

Мајстор одржавања / домар
УСЛОВИ: кандидати треба: 1. да поседују одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140, Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 
10/19, 6/2020 129/21) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Елек-
тротехника („Службени гласник РС - Просветни гласник, 
бр. 4/2022) за наставника стручних предмета у подручју 
рада електротехнике; за радно место мајстор одржавања / 

домар према Правилнику о организацијии систематизацији 
послова и радних задатака у Средњој техничкој ПТТ шко-
ли – средње 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 језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал или оверена фотокопија- да није ста-
рије од 6 месеци) да лице 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; 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци), доказ одговарајуће високошколске установе 
о познавању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику (оригинал или оверена фотокопија). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад да децом и ученицима, изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе, избор се 
врши у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати који испуњавају услове за пријем 
у радни односбиће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Пријаве доставити лич-
но сваким радним даном од 11.00 до 13.00 часова или слати 
на наведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
11000 Београд, Кнеза Вишеслава 17

тел. 011/3544-417

Наставник физике
са 70% радног времена, на одређено време 

преко 60 дана, ради замене одсутне запослене

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске сту-
дије или основне студије у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима које је уређивало високо образовање до 
10. септембра 2005. године), физички факултет, са знањем 
енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1). Биографију 
слати искључиво на маил адресу konkurs@boskovic.edu.rs у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа, а кандидати 
који уђу у ужи избор накнадно ће доставити осталу потреб-
ну документацију.

ОШ “ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”
11108 Београд, Поенкареова 8

тел. 011/2762-261

Наставник математике
са 67% радног ангажовања

Наставник хемије
са 70% радног ангажовања

Стручни сарадник - библиотекар

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и вапитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12......16/22) и да 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања.

Сервирка
са 50% радног ангажвања

УСЛОВИ: да испуњава услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Правил-
ником о организацији послова и систематизацији радних 
места ОШ “Влада Аксентијевић”: да има завршено средње 
образовање.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: одштампан и читко попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете науке и технолошког развоја; оригинал или ове-
рену копију дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању; оригинал или оверена копија уверења да кандидат 
није осуђиван за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 
тач. 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(издато у МУП-у); доказ (оригинал или оверена копија) 
да за кандидата није, у складу са чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, утврђено дискри-
минаторно понашање (издата од Повереника за заштиту 
равоправности); оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије; оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених; доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); очитану личну кар-
ту; кратку биографију. Доказ који се односи на психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом, подно-
си се приликом пријема у радни однос. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се подносе искључиво поштом или лично у Секретаријату 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. 

ОШ „СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”
11250 Железник, Милана Мијалковића 11

тел. 011/2571-757

Административно-финансијски радник
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајућу стручну 
спрему и да испуњавају све услове за пријем у радни однос 
из чл. 139 ст. Закона о основама система образовања и вас-
питања, Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи. У поступку 
одлучивања о избору кандидата врши се претходна про-
вера психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака на коју 
се упућују кандидати који су изабрани у ужи избор. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Рапублике Србије. Уз одштампани пријавни форму-
лар кандидат обавезно подноси доказе да испуњава услове 
за рад, у складу са чланом 139 Закона о основима систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то да има: 1. одго-
варајуће образовање; 2. психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (подноси се пре 
закључења уговора о раду); 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као ни за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита и 
давање мита и друга кривична дела против полне слободе, 
правног саобраћаја, човечности, без обзира на изречену 
кривичну санкцију (уверење од МУП-а и од суда); 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик – 
образовно-васпитни рад се остварује на српском језику. 

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Доставити и извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду. Доку-
мента се подносе у оригиналу или овереној фотокопији не 
старија од 6 месеци. Решење о избору кандидата доноси 
се у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Пријавни формулар са биографијом и конкур-
сом траженим доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити лично или поштом на наведену адресу школе, 
са назнаком “За конкурс за радни однос”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, одбацују 
се. Достављени подаци обрађиваће се у складу са Законом 
о заштити података о личности у сврху обраде података у 
конкурсном поступку. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на телефон 011/2571-757. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Асистент за ужу научну област Геохемија
УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одговарајућих 
докторских студија који је сваки од претходних степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 или 
кандидат који има академски назив магистра наука коме је 
прихваћена тема докторске дисертације. Наведени услови 
утврђени су одредбама чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о високом 
образовању (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 
- аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон). 
Доставити пријаве са прилозима: биографија, списак 
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
уверење о уписаним докторским академским студијама или 
доказ о прихваћеној теми докторске дисертације за кан-
дидате магистре, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству на адресу Ђушина 7, 11000 Београд, 
Рударско-геолошки факултет, соба 107 у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12

Сарадник у сарадничком звању асистент 
из уже научне области Економија и 

финансије
УСЛОВИ: Услови за избор сарадника утврђени су Законом 
о високом образовању, Статутом и Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника Београдске банкарске академије. 
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, ове-
рене копије диплома о претходно стеченим звањима, уве-
рење о неосуђиваностии списак објављених радова.

ОСТАЛО: Пријаву и тражену документацију доставити 
у физичком и електронском облику у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурсана адресу: Београдска бан-
карска академија – Факултет за банкарство, осигурање и 
финансије, 11000 Београд, Змај Јовина 12, кабинет 209/II 
и на e-mail: office@bba.edu.rs. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОШ “МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ 
БАРИЛИ”

11060 Београд, Романа Ролана 67
тел. 011/2780-772

Чистачица
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су 
чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 
и 129/21), Правилником о организацијипослова и система-
тизацији радних места у ОШ” Милена Павловић Барили”, 
I степен стручне спреме, основно образовање. Уз пријаву 
на конкурс приложити: попуњен пријавни формулар који 
могу наћи на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; кратке биографске податке; 
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија сведочанства 
о завршеној основној школи да није старија од 6 месеци); 
уверење о неосуђиваности издато од МУП-а - оригинал или 
оверена фотокопија (да није старије од 6 месеци); уверење 

о држављанству (оригинал или оверену копију да није ста-
рија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену копију да није старија од 6 месеци). Доказ 
који се односи на психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад, подноси се приликом пријема у радни однос. 
Пријаве се подносе на адресу uстанове, а ближе информа-
ције се могу добити на број телефона: 011/2780-772. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”

11130 Калуђерица, Краља Петра Првог 9
тел. 011/3410-655

1. Наставник српског језика
са 67% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(накнадно пре закључења уговора); потврда да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечностии других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; из казнене евиденције при надлежној поли-
цијској управи МУП-а не старије од шест месеци, уверење 
о држављанству; знање српског језика. Кандидати треба 
да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/2021) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадникау 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/20192/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
8/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 
16/2022).

2. Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(накнадно пре закључења уговора); потврда да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечностии других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; из казнене евиденције при надлежној поли-
цијској управи МУП-а не старије од шест месеци, уверење 
о држављанству; знање српског језика. Кандидати треба 
да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/2021) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадникау 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/20192/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
8/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 
16/2022).

3. Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(накнадно пре закључења уговора); потврда да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечностии других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; из казнене евиденције при надлежној поли-
цијској управи МУП-а не старије од шест месеци, уверење 
о држављанству; знање српског језика. Кандидати треба 
да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о основа-

ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/2021) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадникау 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/20192/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
8/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 
16/2022).

4. Административни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(накнадно пре закључења уговора); потврда да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечностии других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; из казнене евиденције при надлежној поли-
цијској управи МУП-а не старије од шест месеци, уверење 
о држављанству; знање српског језика. Кандидати треба 
да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС бр. 
88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/2021) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадникау 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/20192/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
8/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 
16/2022).

ОСТАЛО: кандидати подносе одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне странице Министарства просве-
те; оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције при 
надлежној полициској управи МУП-а (не старији од шест 
месеци); као и да зна српски језик. Пре закључења уговора 
о раду подносе и доказ о испуњености услова из члана 139 
ст. 1 тач.2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (односно да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
поштом или лично у Секретаријату школе, на горе наведе-
ној адреси.

АРХИТЕКТОНСКА ТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Војислава Илића 78
тел. 062/8087-126

Наставник предметне наставе за предмет 
математика

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
и 10/2019) и Правилником 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”, број 16/2015); 
у погледу образовања потребно је да имају одговарајућ 
евисоко образовање из чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске стидије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то 1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета 2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошкох наука, 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године, да испуњавају услове у погледу врсте 
образовања прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада геодезија 
и грађевинарство (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, 
број 16/2015); да поседују психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
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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; да су држављани Републике Србије; 
да знају српски језик (доставља се уколико кандидат није 
одговарајуће образовање стекао на српском језику). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доста-
ве: извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије од шест 
месеци); диплому о стеченој стручној спреми (ориги-
нал или оверену фотокопију); потврду о неосуђиваности 
издаје надлежна полицијска управа (оригинал или оверена 
фотокопија - не старије од 6 месеци); лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима школа ће тражити од изабраног кан-
дидата пре закључивања уговора о раду; доказ о знању 
српског језика су у обавези да доставе кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интеренет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са одштампаним пријавним формула-
ром достављају наведену документацију. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Кандидати који су изабраниу 
ужи избор упућују се психолошку процену способности 
за рад са децом иученицимакоју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандрадизованих поступака. 
Након достављања резултата психолошке процене за рад 
са децом и ученицима, конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се достављавају у затвореној коверти 
на адресу, са назнаком “За конкурс”. Телефон за контакт: 
062/8087-126.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“НЕВЕНА ПОПОВИЋ”

11306 Гроцка, Булевар револуције 19

1. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 
одељенским старешинством, наставник 

упоредног клавира

2. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 
одељенским старешинством, наставник 

хармонике

3. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 
одељенским старешинством, наставник 

виолине

4. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи, 
корепетитор

5. Чистачица
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 
накнадно-пре закључења уговора; потврда да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвљење, за кривично дело 
примање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; уверење о држављанству; знање српског јези-
ка. Кандидати треба да испуне услове из члана 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник бр. 88/17, 27/18 (I) - др. закон, 27/18 (II) - др. 
закон, 10/19, 6/20, 129/21) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 
9/20, 18/20, 16/22). 

ОСТАЛО: кандидати подносе одштампан и попуњен пријав-
ни формулар са званичне странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Уз попуњени пријавни 
формулар, поред радне биографије, кандидати прилажу: 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције при 
надлежној полицијској управи МУП-а Републике Србије и 
потврда Повереника за заштиту равноправности (не ста-
рије од 6 месеци) као и доказ о знању српског језика за 
кандидате који на српском језику нису стекли одговарајуће 
образовање. У поступку одлучивања о избору кандидата 
конкурсна комисија утврђује испуњеност услова за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона, врши ужи избор кан-
дидата које упућује на психолошку процену кандидата коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. У року одосам дана од 
дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Пре закључења уговора о 
раду подносе и доказ о испуњености услова из члана 139 
ст. 1 тач. 2 Закона о основама системаобразовања и вас-
питања (односно да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се подно-
се у секретаријату ОМШ “Невена Поповић” Гроцка, Буле-
вар револуције 19, 11306 Гроцка или се шаљу поштом са 
повратницом, уз назнаку “За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Булевар краља Александра 73

Асистент – студент докторских студија 
за уже научне области Менаџмент, 

технологије и управљање пројектима 
у грађевинарству и Информационе 

технологије у грађевинарству и 
геодезији

на одређено време од три године

УСЛОВИ: општи услови: 1.-7.1 ниво НОКС-а: студент док-
торских студија и да испуњава остале услове у складу са 
чланом 84 Закона о високом образовању. Остали услови: 
кандидати који конкуришу, поред општих услова, треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 
27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020-3 - др. закони, 11/2021 
- аутентично тумачење, 67/2021 - и 67/2021 - др. закон), 
Статута Универзитета у Београду и Статута Грађевинског 
факултета Универзитета у Београду, као и других општих 
аката Универзитета и Факултета.Уз пријаву кандидати дос-
тављају потврду да су студенти докторских студија. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања кoнкурса. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“BABY PALACE ANĐELA”
11000 Београд, Брегалничка 9

Оглас објављен 01.02.2023. године, у публикацији „Посло-
ви”, број 1025, на страни 21, за 8 васпитача и једну меди-
цинску сестру, поништава се у целости, због техничке греш-
ке. Овим путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

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

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
8 извршилаца

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: На основу чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања кандидат мора да: 1) има одго-
варајуће образовање за васпитача: са VI или VII степеном 
стручне спреме; одговарајуће образовање за месдицин-
ску сестру - васпитача: 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 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) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне 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.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП
Београд, Радослава Грујића 2

1. Наставник практичне наставе – 
саобраћај

2 извршиоца

2. Наставник предметне наставе – 
саобраћај

3. Наставник предметне наставе – 
машинство и обрада метала

4. Наставник практичне наставе – 
машинство и обрада метала

2 извршиоца

5. Наставник практичне наставе – 
електротехника

6. Наставник практичне наставе – блок 
наставе обуке вожње – саобраћај

2 извршиоца

7. Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове:1. да 
има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који се 
преузима са интернет странице Министарства просвете, 
кандидат доставља потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на адресу школе. Уз 
пријавуна конкурс кадидат је обавезан да достави: радну 
биографију; оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме, оригинал / оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије, не ста-
рију од 6 месеци; оригинал / оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, не старију од 6 месеци; уверење 
о неосуђиваности издато од стране МУП Србије, не старије 
од 6 месеци. Фотокопије докумената морају бити оверене. 
Оригинали уверења не смеју бити старији од 6 месеци. 
Кандидат који буде изабран пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са децом и ученицима. За радна места 
од тачке 1 до 6 поред услова за заснивање радног односа 
који су регулисани чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 

Наука и образовање
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88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
потребна је врста и степен стручне спреме регулисаним 
одредбама: (за тачку 1, 2 и 6) Правилника о степену врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада саобраћај 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” број 4/2022 
и 15/2022), (за тачку 3 и 4) Правилника о степену врсти 
и образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју Машинство и 
обрада метала („Службени гласник РС - Просветни гласник” 
број 4/2022 и 15/2022), (за тачку 5) Правилника о степе-
ну врсти и образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
електротехника („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” број 4/2022). За радно место под тачком 7 поред усло-
ва за заснивање радног односа који су регулисани чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) потребна је оверена фотоко-
пија сведочанства о завршеној основној школи. Кандидати 
ће бити упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је прописно оверена код јавног бележника. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Прија-
ве послати на горе наведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона број: 064/8981-144.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Индустријско 

иинжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Завршен машински факултет, VII/1 степен стру-
чне спреме, модул за Индустријско инжењерство или сту-
дијски програм Индустрија 4.0, и други услови утврђени 
Законом 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), Статутом Универзитета у Београду и 
Статутом Машинског факултета. Уз својеручно потписану 
пријаву на конкурс (у три примерка), доставити у писаној 
форми (у једном примерку): биографију, оверене копије-
диплома стечених у земљи или решења о признавању 
страних високошколских исправа о одговарајућој стручној 
спреми, уверење о држављанству, списак радова и сепара-
те објављених радова и својеручнопотписануизјавуоизвор-
ностикојајеуелектронскомобликудоступнаналинку:https://
www.mas.bg.ac.rs/fakultet/izbori-u-zvanja. Биографију и спи-
сак радова доставити и у електронском запису. Пријаве 
доставити на адресу: Машински факултет, Краљице Марије 
бр. 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурсa.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11500 Обреновац, Краља Петра I 12

тел. 011/8721-178

Наставник машинске групе предмета
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1) прописане чланом 139 и одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Машинство и обрада метала („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 15/2022); 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Испуњеност услова из тачке 2) изабрани канди-

дат доказује пре закључења уговора о раду. Испуњеност 
услова из тач. 1), 3), 4) и 5) кандидат доказује приликом 
подношења пријаве на конкурс, достављањем следеће 
документације: оверена фотокопија дипломе или уверење 
- не старије од шест месеци; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству - не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених - не старији од 6 месеци; доказ из казне-
не евиденције МУП-а 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 мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- оригинал не старије од 3 месеца; доказ о познавању јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику, а 
доказ треба да буде издат од стране високошколске уста-
нове надлежне за издавање таквих докумената (оригинал 
или оверена фотокопија). Кандидат је у обавези да попуни 
пријавни формулар за конкурс, који се преузима са званич-
не интернет странице Министарства просвете и уз попуњен 
одштампан формулар кандидат доставља потребну доку-
ментацију у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”, на адресу школе. Фотокопије које 
се подносе морају бити оверене од стране надлежног орга-
на, у супротном, неће се узети у разматрање, као ни непот-
пуне и неблаговремене пријаве. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија именована од стране директора школе у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Телефон 
за информације: 011/8721-178.

ППУ “БРОДИЋ МАЛИ ВЕСЕЉАК”
11070 Нови Београд, Гандијева 74

тел. 060/02245-05

Медицинска сестра – васпитач
за рад са децом јасленог узраста

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању. 
Пријаве слати на e-mail: marijamilosavljevicmaja@yahoo.com 
у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ СА ДОМОМ

“СВЕТИ САВА“
11260 Умка, Милије Станојловића 30

тел./факс: 011/8026-856
e-mail: svsavau@eunet.yu

Васпитач
у дому ученика у посебним условима

Наставник практичне наставе
у посебним условима за подручје рада 

пољопривреда, производња и прерада хране, 
са 65% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама за ученике лако ментално ометене у развоју 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 1/95, 24/2004, 
10/2009, 2/2012 и 11/2016, Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача у 
основној школи за ученике са сметњама у развоју и инва-
лидитетом („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 17/2018), 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
ШОСО”Свети Сава”, да има одговарајуће образовање, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик- 
образовно-васпитни рад се остварује на српском језику.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: попуњен и одштампан пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; диплому или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ из 
казнене евиденције МУП-а, односно уверење о неосуђива-
ности или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци) као 
и доказ надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија са холограмом); доказ о познавању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (уколико је образовање 
завршено на страном језику); лекарско уверење- доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност са децом 
и ученицима, изабрани кандидати ће доставити пре закљу-
чења уговора; доказ да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина- доказ 
или потврда високошколске установе (члан 142 закона); 
личну биографију са контакт подацима кандидата. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. 
У поступку спровођења конкурса, кандидати изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошки тест способности 
за рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Прија-
ве доставити лично или на горе наведену адресу, са назна-
ком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ“

11273 Земун, Батајница
Пуковника Миленка Павловића 7а

Наставник немачког језика
за 77,76% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: 1. да има стечено одгова-
рајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/21) 
и Правилника 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, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022, 16/2022; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни формулар који 
преузимају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја достављају и: ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању не старију од шест месеци; доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду), 
доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија не старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија не старија 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику). Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Својеручно потписане пријаве, са контакт подацима и са 
потребном документацијом доставити, лично или поштом, 
у затвореној коверти на адресу школе: ОШ „Бошко Пал-
ковљевић Пинки” 11273 Батајница, Пуковника Миленка 
Павловића 7а, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос”. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности, а подаци који се при-
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купљају од кандидата биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности. Кандидати који 
не буду изабрани документацију могу преузети у Секрета-
ријату ОШ „Бошко Палковљевић Пинки” Батајница. Ближе 
информације на број телефона: 011/7870-077.

ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН”
11080 Земун, Емилије Јакшић 31А

тел. 011/3752-300

Наставник историје
за 60% радног времена

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, 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у школи; 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. 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 уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), уверење о нео-
суђиваности надлежне полицијске управе (не старије од 
6 месеци), оверену копију доказа о положеном испиту за 
лиценцу или уверења о положеном стручном испиту, доказ 
о познавању српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се 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 претходну проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Пријаве на конкурс са доказима 
о испуњености услова за пријем у радни однос достављају 
се на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Сарадник за избор у звање и на радно 
место асистента за ужу научну област 

Управљање безбедношћу и квалитетом 
хране

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8) и који показује смисао за наставни рад. 
Остали услови утврђени су Законом о високом образовању, 
Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа сарадника и 
Статутом факултета у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова конкурса (биографија, списак 
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, уверење 
о уписаним докторским студијама, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом и да се не води кри-
вични поступак (документа у оригиналу или овереном пре-
пису и не старија од шест месеци) достављају се на адресу: 

Пољопривредни факултет у Београду - Земуну, Немањина 
бр. 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Конкурс је отворен 15 дана.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА “ЕКО ЗВЕЗДИЦА”

Београд, Ада Циганлија 5

Васпитач са положеним испитом за 
лиценцу

на одређено време

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 четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање; са радним искуством. У радни однос 
може бити примљено лице које поред општих услова про-
писаних Законом о раду испуњава и посебне услове про-
писане чланом 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом, 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-
крнављење, за кривично дело примање мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад

ОСТАЛО: уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; биографију; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверења о стеченој стручној спреми не ста-
рије од једне године; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена копија; уверење о држављанству 
оригинал или оверена копија не старија од шест месеци; 
уверење МУП-а да лице 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 
не старије од 6 месеци. Ако кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику –уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Сви остали докази саставни су део пријаве на 
конкурс. Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу Уста-
нове поштом или лично од 09-14 часова, Ада Циганлија 5. 
Све остале информације могу се добити на број телефона 
011/3551-479, 063/636-332.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
„ТЕХНОАРТ БЕОГРАД”

ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И 
УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
Београд, Светог Николе 39

Оглас објављен 01.02.2023. године у публикацији “Посло-
ви” за пријем у радни однос за више радних места исправља 
се на следећи начин: 
I У условима за пријем у радни однос уместо Кандидати 
морају да имају образовање према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школама 
у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање, 
треба да пише: Кандидати морају да имају образовање 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 

и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност 
и јавно информисање или Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Машин-
ство и обрада метала.

II У делу начин подношења документације поштом уместо 
са назнаком: „за конкурс за посао – наставник предмета 
практичан рад на образовном профилу гравер уметнич-
ких предмета”, треба да пише: са назнаком „За конкурс за 
посао ____ (уписати назив радног места за које се кандидат 
пријављује).” У осталом делу конкурс остаје непромењен.

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

Медицинска сестра - васпитач

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом про-
писане услове за заснивање радног односа: 1) да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 и чланом 141 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18-други закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) и члана 39 Закона о предшколском васпи-
тању и образовању („Сл. гласник РС” број 18/10, 101/17, 
113/17-други закони, 95/18-други закон 10/19 и 129/219; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 3) да није осуђиван ван правознажном 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 
радоскрљење 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; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
потребно додатно искуство: познавање енглеског језика.
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” искључиво путем 
електронске поште на адресу: info@vrticplay.rs са назнаком 
„За конкурс”. Кандидати треба да доставе: попуњен пријав-
ни формулар, преузима се са званичне странице Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја (скениран); 
биографију; диплому (скениран оригинал); лиценцу за рад 
у предшколској установи; уверење о држављанству; уве-
рење да није осуђивана од стране МУП-а; потврду о позна-
вању енглеског језика. Посебно лекарско уверење, као 
доказ да лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом издато у задњих шест месеци, дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”

11400 Младеновац
Краља Александра Обреновића 25

тел./факс: 011/8231-388
email: mzivojinovic@mts.rs

Чистачица
у матичној школи

Наставник предметне наставе - музичке 
културе

са 65% норме, у матичној школи

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% норме, у матичној школи

УСЛОВИ:Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар (навести радно место на које се конкурише) који 
се може наћи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете (htp://www.mpn.gov.rs) по члану 154 став 
2 Закона и да: 1. имају одговарајуће образовање, врсту 
и степену стручне спреме које се захтева за радно место 
на које конкурше: за радно место чистачице, први сте-
пен стручне спреме, завршена основна школа, у складу 
са чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Момчило Живојиновић”бр. 
2829 од 02.12.2021. и бр. 483 од 28.02.2022.године (уз 
пријаву приложити оригинал или оверену фотокопију); за 

Наука и образовање
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радно место наставник предметне наставе-музичке кул-
туре одговарајуће образовање, врсту и степену стручне 
спреме складу са чл. 139 , 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), Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 16/22) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у ОШ 
„Момчило Живојиновић”бр. 2829 од 02.12.2021. и бр. 483 
од 28.02.2022.године (уз пријаву приложити оригинал или 
оверену фотокопију); за радно место референт за правне, 
кадровске и административне послове, четврти степен 
стручне спреме, стечен након завршене средње школе 
правно/економског смера у складу са чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Момчило Живојиновић”бр. 2829 од 02.12.2021. и 
бр. 483 од 28.02.2022.године (уз пријаву приложити ори-
гинал или оверену фотокопију). 2. Психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима што 
се доказује лекарским уверењем које је кандидат у обаве-
зи да достави пре закључења уговора о раду; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца и за кривично дело насиља у поро-
дици, одузимања малолетног лица, запуштање и злос-
тављања малолетног лица или родоскрвњења, примања 
или давања мита, као и крив.дело из групе крив. дела 
против: полне слободе, правног саобраћаја, човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, као и да лицу није 
утврђено дискриминаторско понашање, (уз пријаву при-
ложити оригинал или оверену фотокопију, оба не старије 
од шест месеци издаје МУП-а РС); 4. држављанство Репу-
блике Србије (уз пријаву приложити оригинал или овере-
ну фотокопију, оба не старије од шест месеци); 5. знање 
језика на коме се остварује образовно- васпитни рад. 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима). 6. Уколико не поседује доказ о обра-
зовањуиз психолошких, педагошких и методичких дисци-
плинастечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
момпреноса бодова, у обавези је да исто стекне у року 
од једне а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. (уколико 
поседује доказуз пријаву приложити оригинал или овере-
ну фотокопију односи се само на радно место Наставника 
предметне наставе-музичке културе). Докази о испуње-
ности услова под тачком 1, 3, 4 и 5 саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду, испуњеност услова из тачка 1, 3, 4 и 
5 утврђује комисија, доказ из тачке 6 кандидат доставља 
само уколико исти поседује. Докази о испуњености усло-
ва уз пријавни формулар: оригинал или оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању, врсти и степену 
стручне спреме; потврду 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 дискримина-
торно понашање; оригинал или оверена фотокопија, оба 
не старије од шест месеци од МУП-а РС; оригинал или ове-
рена копија уверења о држављанству Републике Србије, 
оба не старије од шест месеци; доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно- васпитни рад. (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима). Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
(навести радно место на које се конкурише) који се може 
наћи на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.
rs), и са потребном документацију која доказује испуње-
ност услова конкурса, одштампан пријавни формулар 
доставе школи. Конкурс спроводи конурсна комисија коју 
именује директор школе.Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос које упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену врши надлежа 
служба за запошљавање. Рок за пријављивање кандида-
та је 8 дана од дана објављивања конкурса. Овај конкурс 
објављује се на огласној табли школе и у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене 
пријаве, пријаве без попуњеног пријавног формулара, и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса, 
као и пријаве са неовереном документацијом у прилогу 

неће се разматрати.Пријаве слати на адресу: ОШ „Момчи-
ло Живојиновић” Младеновац, Краља Александра Обре-
новића бр. 25, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем 
у радни однос”, или донети лично у просторије школе 
радним даном од 8.00 до 13.00 часова. Контакт телефон 
школе 011/8231-388. 

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

Спремачица
3 извршиоца

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 за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 - доказ из 
суда (не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се дос-
тавља приликом потписивања 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”.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Чистачица
на одређено време од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање. 
Посебни услови рада: рад у сменама. Пријава кандидата 
треба да садржи: кратку пословну биографију (са кон-
такт подацима), копију дипломе о стручној спреми, копију 
извода из матичне књиге рођених, копију уверења о 
држављанству. Рок за пријављивање кандидата на конкурс 
је 15 дана, почев од наредног дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима, а обрада података о личности ће се 
користити само у сврху избора за пријем у радни однос. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доста-
вити на адресу: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - САОБРАЋАЈ-
НИ ФАКУЛТЕТ, Служби за опште послове- са назнаком 
пријава на конкурс, 11000 Београд, Војводе Степе 305. 
Пријаве се подносе путем препоручене пошиљке на наве-
дену адресу, или лично (зграда  Саобраћајног факултета, 
на Архиви факултета).

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”

11000 Београд, Умчарска 2

Наставник математике

Наставник географије
на одређено време, са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20, 129/21): 1) наставник треба да има одгова-
рајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника за рад у основној школи („Сл. гл. РС” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016, 2/2017 и 3/2017); 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 међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство РС; 5) да зна српски 
језик. Кандидати попуњавају пријемни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријемни формулар (са званичне интернет стра-
нице), потребно је да кандидат достави школи: оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стру-
чне спреме; доказ о положеном испиту из психологије и 
педагогије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту / испиту за лиценцу/ или други доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
којих најмање по 6 бодова из психолошких педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова - издато 
од одговарајуће високошколске установе; уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал), не старије од 6 месе-
ци; уверење о држављанству, оверена фотокопија не ста-
рија од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених издат на 
прописаном обрасцу са холограмом, оверена фото- копија; 
уколико диплома није издата на српском језику, потврду да 
зна српски језик, за лица која нису стекла образовање на 
српском језику доказ о положеном испиту из српског јези-
ка са методиком по програму одговарајуће висикошколске 
установе. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученици-
ма који врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење подноси се пре закључења 
уговора о раду. Неће се разматрати пријаве које су небла-
говремене, непотпуне, уз које нису приложени докази који 
се траже конкурсом као и оних канидата који не испуњавају 
услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Пријав-
ни формулар, биографија, конкурсом тражене доказе о 
испуњавању услова доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на горе наведену адресу са назна-
ком „За конкурс за радни однос”, лично или путем поште у 
затвореној коверти. Контакт телефон: 011/289-3913.

ШКОЛА ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ
11000 Београд, Јована Суботића 2

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос за су следећи: 
1) поседовање одговарајућег образовања - стечено висо-
ко образовање: (1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (б) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, при чему 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-

Наука и образовање
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но групу предмета; (2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Канди-
дати за наставника физичког васпитања морају да имају 
образовање према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гл. РС - 
Просветни гласник” бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022), профе-
сор физичког васпитања; дипломирани педагог физичке 
културе; професор физичке културе; професор физичког 
васпитања – дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране; професор физичког васпитања – дипломирани орга-
низатор спортске рекреације; професор физичког васпи-
тања – дипломирани кинезитерапеут; дипломирани профе-
сор физичког васпитања и спорта – мастер; дипломирани 
професор физичког васпитања кинезитерапије – мастер; 
мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет); мастер спортске и терапијске физичке 
активности. Лице које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне академске сту-
дије из области физичког васпитања и спорта. 2) Психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима (доказ се подноси пре закључења уговора о раду); 3) 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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) 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 
14.00 часова, или препоручено поштом са назнаком “За 
конкурс за посао”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-508

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис посла: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о 
чему води прописану медицинску документацију; -орга-
низује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фак-
тора ризика за настанак болести, прати здравствено стање 
становништва на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, 
предлаже и споводи мере за њихово отклањање, спрово-
ди здравствено-васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у заједници; 
ради у преветивним саветовалиштима; организје и спро-
води прописане систематске, циљане и скрининг прегле-
де; учествује у посебним програмима (вакцинација, мере 
у току епидемијеа и масовних несрећа, мере за рано 
откривање болести); обавља прегледе и упућује на даљу 

дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин 
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење 
и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужи-
ну кућног лечења и прати његово спровођење, одређује 
дужину привремене спречености за рад због болести или 
повреде; прописује лекове и медицинска средства, као и 
медицинско техничка помагала; даје оцену о здравстве-
ном стању и упућује на оцену радне способности, иде у 
кућне посете у оквиру теренског рада, у случају потребе 
збрињава пацијенте на месту повређивања. односно нагло 
насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне 
медицинске помоћи, и ако је потребно прати пацијента у 
хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравстве-
не установе; учествује у унапређивању квалитета здравс-
твене заштите, обавља консултације са другим здравстве-
ним радницима и здравственим сарадницима. Кандидати 
за радно место уз пријаву достављају: кратку биографију, 
диплому о завршеном медицинском факултету, доказ о 
положеном стручном испиту, оригинал или фотокопију 
лиценце.

УСЛОВИ: високо образовање стечено на: интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10.09.2005. године, основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; струч-
ни испит, лиценца.

Спремачица
у просторијама у којим асе пружају 

здравствене услуге

Опис посла: одржава хигијену просторија и опреме у који-
ма се обавља здравствена делатност, одржава хигијену 
у административним просторијама, одржава хигијену у 
заједничким просторијама здравствене установе и околи-
не здравствене установе, обавља послове прања, пеглања 
и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здрав-
ствене установе, врши послове прања и сушења лабора-
торијског посуђа, врши распоређивање лабораторијског 
посуђа по месту употребе, одржава хигијену радних повр-
шина у лабораторији, на прописан начин уклања продукте 
рада у лабораторији, за свој рад одговорна је одговорној 
спремачици. Кандидати за пријем у радни однос уз пријаву 
достављају: кратку биографију, доказ о стручној спреми.

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: пријаве се достављају у затвореним ковертама 
на адресу Дом здравља Младеновац, Краљице Марије 15, 
са назнаком „Пријава на конкурс - не отварати”, у року од 
осамдана од дана објављивања у публикацији Национал-
не службе за запошљавање “Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријава неће се разматрати.О бавештења на 
телефон 011/8241-508.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИОДРАГ МАТИЋ”

11000 Београд, Браће Јерковић 5

Стручни сарадник – логопед
у посебним условима, на одређено време ради 

замене запосленог на одсуству дуже од 60 
дана

УСЛОВИ: Општи услови: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 
6/2020 и 129/2021); 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености усло-
ва под 1), 3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс, а 
о испуњености услова под 2) пре закључења уговора о 
раду. Посебни услови: дефектолог – лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на академским студија-
ма другог степена (мастер) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, из научне области према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основој школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидидтетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 17/2018 и 6/2020) одговарајућег усмерења за специјал-
ну едукацију и рехабилитацију особа са моторичким поре-
мећајима и вишеструком ометеношћу (соматопед). Канди-
дати су дужни да уз пријаву на конкурс поднесу: попуњени 
и потписан „Формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања” (доступан на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја); пословну биографију - потписану; потврду о прет-

ходном радном искуству – оригинал; диплома о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом образовању, ако 
диплома није уручена (оригинал или оверена копија која 
није старија од шест месеци од дана објаве конкурса); уве-
рење о неосуђиваности (потврда из МУП-а, оригинал или 
оверена копија која није старија од шест месеци од дана 
објаве конкурса), уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија која није старија од шест месеци од дана 
објаве конкурса); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија која није старија од шест месеци 
од дана објаве конкурса). Упутство за подносиоце пријаве 
на конкурс: Пријаве се достављају секретаријату Основне 
школе „Миодраг Матић” у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, лично или поштом, на адресу Браће Јер-
ковић бр. 5, у затвореној коверти, са назнаком „За конкур-
сну комисију – дефектолог - наставник разредне наставе”. 
Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање.

СТУДИО ЛЕПОТЕ “ХИТ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 27 б

тел. 069/2656-195

Масер
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме. Пријаве слати 
на e-mail: anastasijahit@gmail.com у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН – НИКОЛА 
ТЕСЛА”

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
 И БЕЗБЕДНОСТ

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

Наставник (сва звања) за научну област 
Политиколошке науке

на одређено или неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
за коју се бира стечен на акредитованом Универзитету и 
акредитованом студијском програму у земљи или диплома 
доктора наука стечена у иностранству, призната у складу са 
Законом о високом образовању, објављени стручни, однос-
но научни радови у одговарајућој области и способност 
за наставни рад. Обавезни и изборни услови су прописа-
ни чланом 74 Закона о високом образовању, Минималним 
условима за избор у звања наставника на универзитету, 
Статутом Факултета за дипломатију и безбедност и Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника. Пријаве са биогра-
фијом и доказима о испуњености услова из конкурса (ове-
рене копије диплома, списак научних и стручних радова, 
научни и стручни радови се достављају електронски или на 
ЦД-у, извод из матичне књиге рођених - оригинал или ове-
рена фотокопија, уверење о држављанству - оригинал или 
оверена фотокопија, потврда да се не води кривични посту-
пак и потврда о неосуђиваности -оригинал, не старији од 6 
месеци) достављају се у року од 30 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве слати на наведену адре-
су Факултета. Контакт телефон: 011/2620-186.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Сарадник у настави за ужу научну област 
Статистика и математика

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Општи услови за кандидате су прописани одред-
бама Законона о високом образовању, Статутом Факулте-
та, Правилника о ближим условима за избор сарадника 
Факултета и Критеријума за стицање звања наставника и 
сарадника Економског факултета. Посебан услов за канди-
дате је научно-истраживачка и наставничка оријентација 
кандидата у области пословне информатике и базе пода-
така. Кандидати су у обавези да у пријави назначе своју 
научно-истраживачку и наставничку оријентацију. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и 
прилозима: биографија, копије диплома, копија уверења о 
држављанству, достављају се на наведену адресу Факулте-
та, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ”

11412 Јагњило
тел. 060/4155-008

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 10/19, 6/20 и 129/21) и услове 
прописане важећим Правилником министарства просве-
те о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи. Кандидати достављају сле-
дећу документацију: одштампан попуњен пријавни фор-
мулар (који могу преузети са званичне интернет страни-
це Министарства просвете), кратку биографију, оверену 
копију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), потврду о неосуђива-
ности 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 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Потврду о неос-
уђиваности издаје МУП. Кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објаве конкурса, 
на адресу школе: ОШ “Милица Милошевић”, 11412 Јагњи-
ло, са назнаком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”

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

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сход-
но важећем Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, да кан-
дидат испуњава услове прописане одредбама члана 139 
Закона о основама 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 матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), потврду-уверење о знању српског језика (уко-
лико 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 система 
образовања и васпитања. Кандидати у складу са чланом 
154 став 2 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 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.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА БЕОГРАД

ОДСЕК ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА 
ШКОЛА

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

Професор струковних студија за област 
Медицина, ужа научна област Интерна 

медицина
УСЛОВИ: Услови су утврђени Законом о раду, Законом о 
високом образовању, Минималним условима за избор у 
звања наставника на академијама струковних студија и 
високим школама струковних студија, Статутом Акаде-
мије струковних студија Београд, Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова запослених у Академији 

струковних студија Београд, као и општим актима Акаде-
мије у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву на конкурс достављају се докази 
о испуњености услова конкурса и то: биографија, списак 
радова (списак радова се доставља и у дигиталном облику 
- ЦД или УСБ диск), оверена копија дипломе о траженом 
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 про-
менио личне податке), уверење о држављанству, 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 и други докази 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.

ОШ “СТЕВАН ДУКИЋ”
Београд, Дантеова 52

тел. 011/2971-006, 2970-147

Наствник руског језика
УСЛОВИ: може бити изабрано лице које испуњава услове 
предвиђене чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, 
број 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 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 и 8/2020, 16/20, 
19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1)., тј. поседује одговарајуће 
високо образовање у смислу чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за наставника, васпитача и 
стручног сарадника (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, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но 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. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета.) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка 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 и 8/2020, 
16/20, 19/2020-1, 3/2021-54, 4/2021-1); да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на кривичну санкцију и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да подне-
су: попуњен пријавни формулар за пријем у радни однос, 
доступан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз одштампани 
формулар достављају: уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци), оригинал или оверена фото-
копија дипломе основних и мастер студија о стеченом обра-
зовању; доказ о неосуђиваности за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал 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 
одговарајуће образовање стекли на тим језицима), крат-

ку биографију; доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом иученицима кан-
дидат је дужан да прибави пре закључења уговора о раду. 
Сва остала документа саставни су део пријаве на конкурс. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.Непотпуне 
и неблаговремене пријаве на конкурс неће се разматрати. 
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши Национална служ-
ба за запошљавање. Пријаве достављати лично или путем 
поште, на адресу: Основна школа „Стеван Дукић” Данте-
ова бр. 52, 11060 Београд, са назнаком: „За конкурс”. Све 
информације о конкурсу могу се добити од секретара шко-
ле, на број телефона: 011/2086047 и мејл школе: sekretar@
osstevandukic.com, сваким радним даном од 9 до 12 часова.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА

“ПЛАНИНСКА КУЋИЦА”
11000 Београд, Саве Јовановића 78 а

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: Васпитач VI-VII степен стручне спреме; пожељно 
поседовање лиценце за наставника, васпитача; без обзира 
на радно искуство. Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве на контакт телефон 063/254-971. Конкурс остаје отво-
рен до 03.03.2023. године.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ДАНИЧИЋ”

11000 Београд, Мештровићева 19 а

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа, прописаних Законом о раду (“Сл. гласник 
РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18), 
потребно је да испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18, 10/19, 6/20, 129/21), 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни. гл.” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/2016, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
18/21 и 1/22, 2/22, 5/22. 6/22, 10/22, 15/22, 16/22) и Правил-
ником о организацији и систематизацији послова и радних 
задатака у ОШ “Ђура Даничић” Београд, дел бр. 343/1 од 
29.09.2020. године, и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање (за наставника разредне наставе: прописано чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, као 
и чл. 2 ст. 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; за чис-
тачицу: основно образовање); 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или xродоскрнављење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик. Дока-
зи о испуњености услова из тачки. 1, 3, 4 и 5 подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из тачке 2 пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Потребна документација коју треба доставити: пријав-
ни формулар, радна биографија (ЦВ), оверена фотокопија 
диплома о стеченом одговарајућем образовању, не старија 
од 6 месеци (лица са звањем мастер достављају и дипло-
му основних академских студија); уверење о држављан-
ству – оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених –оригинал или 
оверена фотокопија, издатог на прописаном обрасцу са 
холограмом; уверење МУП-а о неосуђиваности, као доказ 
да кандидат који се јавља на конкурс није лице осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело из тачке 3) 
-оригинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци. Лица која нису стекла образовање на српском језику – 
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доказ о положеном испиту из српског језика, са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима - 
лекарско уверење, прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе и која утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
испуњавају услове за пријем у радни однос, 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 
канидата који испуњавају услове и доставља је директору у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Директор установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од 8 дана од дана достављања образло-
жене листе канидата. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Подаци који се прикупљају 
од кандидата биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гл. РС”, 87/18). 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 на 
адресу: Основна школа „Ђура Даничић”, Мештровићева бр. 
19 а, 11000 Београд. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 011/3970-140.

ГИМНАЗИЈА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ”
11090 Београд, Гочка 40

Наставник историје
са 60% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то: 1) одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019, 6/2020, 29/2021) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Службени глас-
ник РС” број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020, и 1/2021); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и учеиицима 3) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела 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. 
4) имају држављанство Републике Србије 5) да знају српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
одштампан и читко попуњен пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја) кандидати треба да доста-
ве: кратку биографију; оверен препис дипломе о заврше-
ном одговарајућем образовању; уверење о држављанству 
(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 старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; фотокопију личне 
карте или очитану личну карту. Доказ из тачке 2 подноси 
се пре закључења уговора о раду. Претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака, по окончању конкурса, за 
кандидате који су ушли у ужи избор. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова огласа достављају се у року од 
осам дана путем поште (препоручено) или лично на адресу 
Гимназија „Патријарх Павле” 11090, Гочка 40. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наставник српског језика и књижевности
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: 1) Одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020, 29/2021) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, струч-

них сарадника и помоћних наставника у гимназији („Служ-
бени гласник РС” број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020, и 1/2021); 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и учеиицима 3) да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање. 4) имају држављанство Републике Србије 
5) да знају српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја) 
кандидати треба да доставе: кратку биографију; оверен 
препис дипломе о завршеном одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству (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 старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених; фотокопију личне карте или очитану личну 
карту. Доказ из тачке 2 подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања, применом стандардизованих 
поступака, по окончању конкурса, за кандидате који су 
ушли у ужи избор. Пријаве са доказима о испуњености 
услова огласа достављају се у року од осам дана путем 
поште (препоручено) или лично на адресу Гимназија 
„Патријарх Павле” 11090, Гочка 40. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће средње 
образовање у трајању од 4 године у складу са Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова и радних 
задатака у Гимназији “Патријарх Павле”. Кандидат треба 
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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има држављанство Републике Србије, 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а заједно са 
одштампаним формуларом прилаже кратку биографију, 
диплому о стеченој стручној спреми (или оверена фотоко-
пија), уверење о држављанству (или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(или оверена фотокопија), доказ да лице није осуђивано 
правоснажном пресудом - доказ из суда (не старији од 6 
месеци), уверење из казнене евиденције – доказ из МУП-а 
(не старије од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља 
приликом потписивања уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
са биографијом слати на адресу Гочка 40, 11090 Београд са 
назнаком “За конкурс”.

ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА
11000 Београд, Хајдук Станкова 2

тел. 011/2403-525, 2401-733

Наставник практичне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема. Поред општих усло-
ва прописаних чл. 24 Закона о раду („Службени гласник 
РС”број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење)” кан-
дидати треба да испуњавају услове из члана 139, 140 ,, 
141 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 (I) - др. 
закон и 27/18 (II) - др. закон, 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 Геодезија и Грађевинарство број 
110-00-173/2021-3 од 09. маја 2022. године, и то: 1) да има 

одговарајуће образовање -високо образовање - а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); б) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. у складу са чл. 17. тач. 4) Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у Грађе-
винској школи); 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар, који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са попуњеним и одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Доказ о испуње-
ности услова из тачака 1), 3), 4), и 5) (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику) подносе се уз 
пријаву на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 
2) пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству не старије 
од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених издатог на прописаном обрасцу 
са холограмом, оригинал или оверену фотокопију уверења 
МУП-а о неосуђиваности не старије од 6 месеци. Пријаве 
се подносе у Секретаријату Грађевинске школе на адресу 
Хајдук Станкова бр. 2, Звездара, Београд или путем поште, 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са назна-
ком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Информације на телефон 
011/2403-525 и 4002-191.

БОР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОНСТАНТИН БАБИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-068

e-mail: muzicka. kladovo@gmail. com

Наставник хармонике
на одређено време, до 05.12.2026. године, 
ради замене директора у првом мандату

УСЛОВИ: У радни однос бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1) да поседује одговарајуће 
образовање, и то: дипломирани музичар, усмерење 
акордеониста; дипломирани музичар – акордеониста; 
академски музичар акордеониста; мастер музички умет-
ник, професионални статус- акордеониста / хармони-
каш; дипломирани музичар - бајаниста; мастер музич-
ки уметник, професионални статус камерни музичар, са 
претходно завршеним основним академским студијама 
хармонике. 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способности за рад са децом и ученицима; 3) да посе-
дује држављанство Републике Србије; 4) да зна српски 
језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминитарно понашање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидати уз пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, подносе и следећу докумен-
тацију: доказ о држављанству РС (уверење о држављан-
ству и извод из матичне књиге рођених); оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-

Наука и образовање
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шања (потврда из надлежне полицијске управе). Пријаве 
треба слати на горе наведену адресу. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара Школе, преко 
мејл адресе: muzicka. kladovo@gmail. com и преко теле-
фона 019/808-068. 

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА
“РАЈКО БОСНИЋ

Буково - Неготин
19300 Неготин, Буковски пут бб.

тел. 019/3548-755

Радник на одржавању хигијене – 
чистачица

(спремачица у школи)

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос прописани су 
одредбама Закона основама о основама система образо-
вањаи васпитања(“Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27, 2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 
и 129/2021) и одредбама Правилника о организацији 
и систематизацији послова средње Пољопривредне 
школе са домом ученика “Рајко Боснић”, Буково - Него-
тин. Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђеним законом, кандидати треба да испуњавају и 
услов у погледу стручне спреме, односно да имају одго-
варајуће образовање, и то основно образовање (заврше-
на основна школа). У радни однос може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом, и то 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, 6/202 и 129/2021), 
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затворау трајању најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малеолетног лица или родос-
крвнућа, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик на којемостварује васпитно-образовни рад. 
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни односи проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3)-5) овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавqа се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат, поред испуњености свих других 
прописаних услова за заснивање радног односа, треба 
да има основно образовање, односно завршену основ-
ну школу. Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс, 
поднесу следеће доказе о испуњености услова: попуњен 
пријавни формулар доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете; диплому о стеченом 
образовању (оригинал / оверена фотокопија); уверење о 
неосуђиваности које издаје полиција (садржи податке о 
осуђиваности, односно неосуђиваности - податке из каз-
нене евиденције); уверење о држављанству (оригинал / 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал / оверена фотокопија) и очитану личну карту. 
Кандидати у пријави на конкурс треба да наведу своју 
адресу, као и контакт телефон .Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи оне доказе о испуњености 
услова за пријем у радни однос чије се прилагање захте-
ва конкурсом. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” 
НСЗ. Благовременом пријавом сматра се пријава која је 
непосредно предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у 
облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника, или у 
неки други дан када школа не ради, рок истиче првог 
наредног радног дана. Конкурсна комисија за пријем у 
радни однос утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 овог Закона, у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава, а потом 
се кандидати, у року од 8 дана упућују на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Ако по конкур-
су није изабран ниједан кандидат, расписује се нови у 
року од 8 дана. Кандидат који је учествовао у избор-
ном поступку има право да, под надзором овлашћеног 
лица у установи, прегледа сву конкурсну документацију, 
у складу са законом. Додатна обавештења о предмет-
ном конкурсу могу се добити на телефон 019/3548-755 

и e-mail bukovo@mts. rs радним данима (понедељак-пе-
так), у периоду од 8 до 12 часова. Пријавом на конкурс, 
кандидати дају своју сагласност да школа врши обраду 
података о личности у сврху избора у радни однос. Ови 
подаци се не могу користити у друге сврхе. 

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14

тел. 030/590-142 

Наставник српског језика
за 88,89% радног времена

Наставник информатике и рачунарства
за 60% радног времена

Наставник математике
за 77,78% радног времена

Наставник физике
за 60% радног времена

Наставник разредне наставе
подручне школе ИО Штрбац

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 139, 140 ,, а у вези 
са чланом 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21), стечено на студијима другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у складу са Законом 
о високом образовању, односно образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Просветни гласник РС”, број 11/02, 15/13, 2/16, 
10/16, 3/17, 13/18, 11/19, ...2/22). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Наставник и стручни сарадник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из члана 142 став 1 овог Закона. Кан-
дидат треба да поседује уверење о држављанству (у 
оригиналу или овереној фотокопији); психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 родоскрвнућа, за кривично дело примања и давања 
мита. Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља шко-
ли. Уз захтев кандидат доставља: оверен препис (копију) 
дипломе о завршеном образовању са исправом којом 
се доказује да је кандидат стекао образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ да је кандидат положио стручни испит –испит 
за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављнству (не 
старије од 6 месеци - оригинал или оверена фотоко-
пија). Кандидат мора да зна српски језик. За доказе који 
су неопходни у поступку одлучивања, установа поступа 
у складу са ЗОУП-ом („Службени гласник РС”, бр. 18/16 
и 95/18-аутентично тумачење) и уз сагласност запосле-
ног (образац 1). Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
треба послати на адресу: Основна школа “Вук Караџић”, 
19220 Доњи Милановац. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара Школе и преко телефона 
030/590-142.

ОШ “ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ”
19250 Мајданпек, Светог Саве 39

тел. 030/581-138, 588-105
e-mail: osvmpek@gmail.com

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 10% радног времена, на одређено време, 
до повратка радника са вршења функције 

директора школе

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон, 10/19, 
6/20 и 129/2021) и то: да имају одговарајуће образовање, 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник бр. 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 са чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - други 
закон и 27/2018 (II) - други закон, 10/19, 6/20 и 129/2021), 
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, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање - уверење из 
казнене евиденције МУП-а; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад). Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (ове-
рена копија не старија од 6 месеци) у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр88/2017 и 27/2018 - други закон и 
27/2018 (II) - други закон, 10/19, 6/20 и 129/2021) и пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник 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, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци); уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рена копија не старија од 6 месеци); доказ да кандидат 
није лице 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 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) - не старије од 6 месе-
ци; доказ о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику; потписану биогра-
фију. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
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муларом, достављају школи. Конкурс спроводи конкур-
сна 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 пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са докази-
ма о испуњености услова доставити на адресу школе: ОШ 
„Велимир Маркићевић”, Светог Саве 39 19250 Мајданпек, 
са назнаком „За конкурс”.

ОШ “МИХАЈЛО СПОРИЋ”
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/588-00, 581-057

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-завр-
шена основна школа (I степен стручне спреме односно Први 
ниво (Ниво 1) НОКС-А који се стиче завршавањем основног 
образовања и васпитања); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства про-
свете, на конкурс доставити: оверен препис / фотокопију 
документа о поседовању одговарајућег образовања- завр-
шена основна школа, оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције МУП-а да лице нема осуда, 
не старије од шест месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије не старије 
од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, издатог на прописаном обрасцу 
са холограмом, као и доказ о познавању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику. 
За лица која нису стекла образовање на српском језику – 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Приложена документација се не враћа. Пријава 
на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тач-
ну адресу пребивалишта кандидата. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 (осам) дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар 
кандидат треба да приложи сву потребну документацију и 
достави школи лично или на адресу: ОШ „Михајло Спорић”, 
Пролетерска 49, 19250 Мајданпек. Додатне информације о 
конкурсу могу се добити путем телефона 030/ 588-000, 581-
057 или 065/3583-744 од секретара школе.Подаци, који се 
прикупљају биће искоришћени само у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, бр. 87/2018).

СРЕДЊА ШКОЛА
Кладово, Младости 1

тел./факс: 019/803-335, тел. 019/803-443
e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

Спремачица
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног повратка, 
а најдуже до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/20 и 129/21) и то да: 1) има завршену основну школу; 2) 
има психичку, физичку и здравствену спсособност за рад; 3) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 

за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије. Кандидати попуњавају формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, и уз одштампани и попуњени 
пријавни формулар достављају Школи (конкурсној коми-
сији) следећу документацију: сведочанство о завршеној 
основној школи, доказ о неосуђиваности – кандидати при-
бављају сами из полицијске управе према месту рођења, 
не старије од 6 месеци, држављанство Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, одштампане податке 
важеће личне карте, доказ о здравственој способности за 
рад, кандидати прибављају и достављају школи, након 
избора, а пре закључења уговора о раду. Пријаву са доку-
ментацијом кандидати треба да доставе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу: Средња школа 
Кладово, Младост бр. 1, 19320 Кладово. Уколико кандидат 
подноси копије наведених докумената, исте морају бити 
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Конкурс спроводи комисија именова-
на од стране директора школе по поступку који је регули-
сан чланом 154 ЗОСОВА-а (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21), а директор школе доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана прије-
ма образложене листе кандидата који испуњавају услове, 
од стране конкурсне комисије. По извршеном избору, кан-
дидати који су незадовољни решењем директора школе, 
могу у законском року да искористе своје право на правну 
заштиту. Ближа обавештења могу се добити и преко теле-
фона школе: секретаријат школе - 019/803-335 и директор 
- 019/803-443.

ОШ “МИХАЈЛО СПОРИЋ”
19250 Мајданпек, Пролетерска 49

тел. 030/588-000, 581-057

Наставник математике
за 88,88% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање-пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи и Закону о основама 
система образовања и васпитања; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, на конкурс 
доставити: кратку биографију (ЦВ); оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(лица са звањем мастер достављају и диплому основних 
академских студија) према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи и одредбама Закона о основама система образовања 
и васпитања, оригинал или оверену фотокопију уверења 
из казнене евиденције МУП-а да лице нема осуда, не ста-
рије од шест месеци, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије не старије од 
шест месеци, оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, издатог на прописаном обрасцу 
са холограмом, као и доказ о познавању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском језику. 
За лица која нису стекла образовање на српском језику – 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе). Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Приложена документација се не враћа. Пријава 
на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тач-
ну адресу пребивалишта кандидата. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 (осам) дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни формулар 
кандидат треба да приложи сву потребну документацију и 
достави школи лично или на адресу: ОШ „Михајло Спорић”, 

Пролетерска 49, 19250 Мајданпек. Додатне информације о 
конкурсу могу се добити путем телефона 030/588-000, 581-
057 или 065/3583-744 од секретара школе. Подаци, који се 
прикупљају биће искоришћени само у сврху обраде пода-
така у конкурсном поступку у складу са Законом о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, бр. 87/2018).

СРЕДЊА ШКОЛА
Кладово, Ул. Младости 1

тел./факс: 019/803-335, тел. 019/803-443
e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до његовог 
повратка са функције

Наставник физичког васпитања
са 85% радног времена, одређено време ради 
замене одсутне запослене преко 60 дана, до 

њеног повратка са функције

Наставник предметне наставе – стручних 
предмета из области угоститељства и 

туризма
са 94% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/20 и 129/21) и то да: 1) има одговарајуће високо обра-
зовање на студијама првог степена (основне акаденске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
односно образовање стечено на студијама у трајању од 
три године или више образовање за наставника стручних 
предмета из области Угоститељство и Туризам (чл. 140 
став 3 ЗОСОВ и чл. 4 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Трговина, угос-
титељство и туризам “Сл. гласник - Просветни гласник”, 
бр. 4/22, 14/22); 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену спсособност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 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. Кан-
дидати - учесници конкурса попуњавају формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, и уз одштампани 
и попуњени пријавни формулар достављају Школи (кон-
курсној комисији) следећу документацију: диплому о сте-
ченом вишем образовању, односно образовању стеченом 
на студијам у трајању од три године, доказ о неосуђива-
ности – кандидати прибављају сами из полицијске управе 
према месту рођења, не старије од 6 месеци, држављан-
ство Републике Србије, извод из матичне књиге рођених, 
одштампане податке важеће личне карте, писмени доказ 
(уверење или сертификат) да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове, којим потврђује да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одго-
варајуће образовање стекао на страном језику. Доказ о 
здравственој способности за рад, кандидати прибављају 
и достављају школи, након избора, а пре закључења уго-
вора о раду. Пријаву са документацијом кандидати треба 
да доставе у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса на адресу: Средња школа Кладово, Младост бр. 1, 
19320 Кладово. Уколико кандидат подноси копије наве-
дених докумената, исте морају бити оверене. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање 
и биће одбачене. Конкурс спроводи комисија именована 
од стране директора школе по поступку који је регулисан 
чланом 154 ЗОСОВ (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/20 и 129/21), а директор школе доноси решење 
о избору кандидата у року од 8 дана од дана пријема 
образложене листе кандидата који испуњавају услове, од 
стране конкурсне комисије. По извршеном избору, кан-
дидати који су незадовољни решењем директора школе, 
могу у законском року да искористе своје право на правну 
заштиту. Ближа обавештења могу се добити и преко теле-
фона школе: секретаријат школе - 019/803-335 и дирек-
тор - 019/803-443.

Наука и образовање
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ИСПРАВКА ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ „ВИДОВДАН”
19210 Бор, Моше Пијаде 31

Оглас објављен 18.01.2023. године, у публикацији „Посло-
ви” (број 1023), исправља се за радна места: 1. дефекто-
лог наставник са одељењским старешинством у посебним 
условима и 2. дефектолог наставник са одељењским старе-
шинством у посебним условима, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана, замена дирек-
тора, и исправно треба да глесе:
1. Дефектолог наставник са одељењским старешинством у 
посебним условима (разредна настава) 
2. Дефектолог наставник са одељењским старешинством у 
посебним условима (предметна настава), на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог преко 60 дана, замена 
директора
Мења се и текст услова за рад на радним местима: УСЛОВИ 
дефектолога наставника са одељењским старешннством у 
посебним условнма (разредна настава): У радни однос у 
установи може да буде примљено лице које испуњава 
опште услове за заснивање радног односа који су прописа-
ни Законом о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), као и услове 
прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службенн гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и услове 
прописане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018 н 
6/2020). Одговарајуће образовање је: професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са децом ментално омете-
ном у развоју; дипломирани дефектолог - олигофренолог; 
мастер дефектолог, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју; професор, односно дипломирани дефектолог 
за рад са децом оштећеног слуха; дипломирани дефектолог 
- сурдоаудиолог; дипломирани дефектолог одсека (групе 
или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; наставник 
дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација глувих и наглувих осо-
ба; дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Спе-
цњална едукација н рехабилнтација глувих и наглувих осо-
ба; мастер дефектолог, који је на основним односно мастер 
академским студијама завршио модул сметње и поремећаји 
слуха; професор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом оштећеног вида; дипломирани дефектолог - 
тифлолог; мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Специјална еду-
кацња и рехабилитацијаособа са оштећењем вида; 
дипломирани дефектолог-мастер. који је наосновним ака-
демским студијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација особа са оштећењем вида; мас-
тер дефектолог, који је на основним, односно мастер ака-
демским студијама завршио модул сметње и поремећаји 
вида; професор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са телесно инвалидним лицима; мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација особа са мото-
ричким поремећајима; дипломиранн дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са моторичким поремећајима; мастер дефектолог, 
који је на основним, односно мастер академским студијама 
завршио модул моторичке сметње и поремећаји; дипломи-
рани дефектолог - мастер који је на основним академским 
студијама завршио смер инклузивно образовање; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукатора; 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм за специјал-
ног едукатора; дефектолог са стеченом стручном спремом 
из члана 7 став 4 тач. I) и 9) и члана 10 став 1 тачка 4 
подтачка 4) (Спецњални педагог) и тачка 5 (Логопед) Пра-
вилника о степену и врсти образововања наставннка, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за учени-
ке са сметњама у развоју и инвалидитетом, који је изводио 
наставу, додатну подршку у образовању и васпитању и дру-
ге облике образовно-васпитног рада у разредној настави у 
првом образовном циклусу до дана ступања на снагу Зако-
на о изменама и допунама Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 10/19) и 
у школској 2018/2019. години завршио кратак програм сту-

дија ради стручног оспособлавања за дипломиране спе-
цијалне педагоге и дипломнране логопеде запослене у 
настави у школама за образовање ученика са сметњама у 
развоју и инвалидитетом који је Наставно-научно веће 
Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Уни-
верзитета у Београду усвојио на седници 25. септембра 
2018. године и поседује потврду тог факултета о доедука-
цији дипломираних логопеда и дипломираних специјалних 
педагога запосленнх у школама за образовање ученика са 
сметњама у развоју и инвалидитетом, остварио 30 ЕСПБ 
бодова и оспособљен за рад у настави у школи за образо-
вање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, 
може да изводи наставу, додатну подршку у образовању и 
васпитању и друге облике образовно-васпитног рада у раз-
редној настави у првом образовном циклусу. Наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада у разредној настави у 
првом образовном циклусу остварује и лице које испуњава 
услове за извођење разредне наставе и других облика 
образовно-васпитног рада у разредној настави у складу са 
правилником којим се прописује степен и врста образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. УСЛО-
ВИ за дефектолога наставника са одељењским старешин-
ством у посебним условима (предмена настава) замена 
одсутног запосленог преко 60 дана - замена директора на 
одређено време: за извођење наставе свих наставних пред-
мета према структури задужења које је запослени обављао 
пре ступања на дужност: 1. наставник математике 20% 
радног времена, 2. наставник српског језика и књижев-
ности са 20% радног времена, 3. наставник историје са 
10% радног времена, 4. наставник географије са 10% рад-
ног времена, 5. наставник биологије са 10% радног време-
на, 6. наставннк хемије са 10% радног времена, 7. настав-
ник физике са 10% радног времена, 8. наставник технике и 
технологије са 10% радног времена. У радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице које испуњава опште 
услове за заснивање радног односа који су прописани Зако-
ном о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 -аутентично тумачење), као и услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања н 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и услове прописа-
не члановнма: чланом, 3, чланом 4 и чланом 5 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно Правилни-
ком о врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18, 
11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21) предвиђеном 
за наставника математике, српског језика и књижевности, 
географије, биологије, историје, хемије, физике и технике и 
технологије. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
1) стручна спрема/образовање; 2) да кандидати имају пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетноглица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривичнадела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) да знају српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на 
конкурс кандидат доставља: биографију (СУ), доказ о одго-
варајућем образовању (оверену копију дипломе), доказ 
односно уверење о неосуђиваности из казнене евиденције 
МУП-а РС (оригинал, да није старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, да није ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригн-
нал или оверена копија). Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима (лекарско уверење) подносн изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног. бележника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, приложени дока-
зи могу бити оверени у основним судовима, судским једини-
цама, пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). Фотокопије 
докумената које нису оверене од надлежног органа неће се 
разматрати. Кандидати чије су пријаве благовремене, пот-
пуне и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се на 
психолошку процену способностн за рад са ученицнма коју 

врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на адресе које су навели у својим 
пријавама. По пријему резултата психолошке процене спо-
собностн за рад са ученицима конкурсна комисија ће сачи-
нити листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос. Конкурсна комисија ће са кандидатима са лис-
те обавити разговор у просторијама ШОСО „Видовдан”, ул. 
Моше Пијаде бр. 31 у Бору, с тим што ће кандидати о дату-
му и времену обављања разговора бити обавештени на 
бројеве телефона или имејл адресе које су навели у својим 
пријавама. У осталом делу текст конкурса остаје непро-
мењен. Пријаве са доказима о испуњености услова слати на 
адресу: Школа за основно и средње образовање 
„Видовдан”, Моше Пијаде 31, 19210 Бор.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ АЛЕКСАНДАР I” 

32300 Горњи Милановац, Хероја Дражевића 2

Наставник српског језика и књижевности

Наставник дефектолог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 – одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), треба 
да испуњава и услове у складу са чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021): да има одговарајуће образовање за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника основне школе и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022): а) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то:1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице из 
подтачке (2) мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима;. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству 
РС (оригинал или оверена копија); доказ о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из казнене евиденције 
МУП-а); доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања и васпи-
тања – да зна српски језик (само за кандидате који обра-
зовање нису стекли на српском језику); пријаву на конкурс 
са кратком биографијом; попуњен образац пријаве који је 
прописан од стране Министарства просвете, и налази се на 
сајту Министарства. Наведена документација коју кандидат 
подноси, не може бити старија од 6 месеци, у односу на 
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дан истека конкурса. Лекарско уверење се доставља по 
коначности одлуке о избору кандидата, а пре потписивања 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Конкурс спроводи комисија именована од стране директора 
школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор, упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос након пријема резултата 
психолошке процене способности за рад. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору који доноси решење о избору кан-
дидата, у року од 8 дана од дана достављања образложе-
не листе. Пријаве слати на горе наведену адресу. Контакт 
телефони: 032-720-465 и 032/711-814.

ЈАГОДИНА

ОШ “ДУШАН ПОПОВИЋ”
35263 Белушић

тел. 035/8413-126

Наставник физике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће високо образовање, у складу са 
чл. 139 и чл. 140 ст. 1 тач. 1) и 2) Закона о основама 
система образовања и васпитања - одговарајуће високо 
образовање стечено: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастерструковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005.
год. и одговарајуће образовање у складу са чл. 3 ст. 1 тач. 
8 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 и 6/2022): про-
фесор физике, дипломирани физичар, професор физике 
и хемије, дипломирани педагог за физику и хемију, про-
фесор физике и основе технике, дипломирани педагог за 
физику и основе технике, професор физике и математи-
ке, дипломирани астрофизичар, дипломирани физичар 
за примењену физику и информатику, професор физике 
и хемије за основну школу, професор физике и основа 
технике за основну школу, дипломирани физичар за 
примењену физику, професор физике за средњу школу, 
дипломирани физичар истраживач, дипломирани про-
фесор физике и хемије за основну школу, дипломирани 
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, профе-
сор физике-информатике, дипломирани физичар-меди-
цинска физика, дипломирани професор физике-мастер, 
дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, мастер 
професор физике, мастер професор физике и хемије, 
мастер професор физике и информатике, дипломирани 
физичар - мастер физике-метеорологије, дипломира-
ни физичар - мастер физике-астрономије, дипломира-
ни физичар - мастер медицинске физике, дипломирани 
професор физике-хемије, мастер, дипломирани профе-
сор физике-информатике, мастер, дипломирани физи-
чар - професор физике - мастер, дипломирани физичар 
- теоријска и експериментална физика - мастер, дипло-
мирани физичар - примењена и компјутерска физика - 
мастер, дипломирани физичар - примењена физика и 
информатика - мастер, дипломирани физичар - профе-
сор физике и основа технике за основну школу - мас-
тер, дипломирани физичар - професор физике и хемије 
за основну школу - мастер; мастер професор математи-
ке и физике; мастер професор информатике и физике; 
дипломирани физичар информатичар; мастер профе-
сор предметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
физике; 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 

добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс, 
достави следећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар, који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; биографију са радном биографијом; оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење из казнене евиденције МУП-а надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности за наведена кривична 
дела (не старије од шест месеци); оригинал или оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од шест 
месеци); доказ да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (овај доказ доставља кандидат 
који одговарајуће високо образовање није стекао на срп-
ском језику); лекарско уверење надлежне здравствене 
установе (доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима) доставља кан-
дидат, који буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњености услова се достављају школи лично или 
поштом на адресу школе: ОШ “Душан Поповић” 35263 
Белушић. Телефон за контакт 035/8413-126.

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

тел. 035/563-930

Чистачица
са 55% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
одредбом чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1. да има одговарајуће образовање - завршену 
основну школу; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова из тачке 1, 3)-5) подноси се уз пријаву на конкурс, 
а доказ о испуњености услова из тач. 2) пре закључења 
уговора о раду. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс, 
достави следећу документацију: попуњен и одштампан 
пријавни формулар са званичне интернет стране Минис-
тарства просвете; биографију са радном биографијом; 
доказ о образовању - оригинал, оверен препис или ове-
рену копију сведочанства о завршеном основном обра-
зовању, односно о завршеној основној школи; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци - оригинал или 
оверена копија); извод из матичне књиге рођених (не ста-
рији од 6 месеци - оригинал или оверена копија); доказ - 
уверење из казнене евиденције МУП Републике Србије, о 
неосуђиваности за кривична дела из тачке 3 (не старије од 
6 месеци - оригинал или оверена копија); доказ да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (овај доказ доставља кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику); лекарско уверење 
надлежне здравствене установе (доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима) доставља кандидат, који буде примљен у радни 
однос, пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
“Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија која ће 
бити именована од стране директора школе, сходно и у 
роковима прописаним одредбом чл. 154 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве на кон-
курс, са потребном документацијом, достављају се лично у 
школи или поштом, на адресу школе, са назнаком „Пријава 
на конкурс за радно место чистачице”. 

ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ”
35270 Мајур, Камењарска 1

тел. 035/261-378

Наставник предметне наставе физика
са 60% радног времена, за рад у матичној 
школи у Мајуру и у издвојеном одељењу у 

Колару

Наставник предметне наставе техника и 
технологија

са 80% радног времена, за рад у матичној 
школи у Мајуру и у издвојеном одељењу у 

Колару

Наставник предметне наставе српски 
језик и књижевности

са 94,44% радног времена, за рад у 
издвојеном одељењу у Колару

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има одговарајуће образовање и то: за напред наведена 
радна места у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 2/20, 
8/2000, 16/2000, 19/2000, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 16/22); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 1) 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, 2) извод 
из матичне књиге рођених, 3) уверење о држављанству 
Републике Србије, 4) уверење о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторског понашања, издато од стране 
МУП Србије, 5) доказ о знању српског језика достављају 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику, 6) радну биографију (осим за лица која први 
пут заснивају радни однос) – пожељно. 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 оригиналу или овереној фотокопији. Оригинали уве-
рења не смеју бити старији од шест месеци. Кандидати 
који испуњавају услове за пријем у радни однос упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава на конкурс је осам дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Радислав Никчевић”, 
Камењарска 1, 35270 Мајур, 35000 Јагодина са назнаком 
„За конкурс” или предати лично.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ЈОЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”

35204 Багрдан
тел. 035/8275-108

Наставник предметне наставе физичко и 
здравствено васпитање

са 60% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајућа стручна спрема прописана Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22 и 15/22) за траже-
но радно место, односно да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 135 ст. 2, чланом 139 и 140 став 1 тачка 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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1) и 2) Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 
27/18 - др. закон, 6/20 и 129/21), лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. 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. Услови у погледу образовања: 1) 
Поред општих услова за заснивање радног односа из члана 
24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
- аутентично тумачење), кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/2019, 27/18 - др. закон, 
6/2020 и 129/2021) и да има стечено одговарајуће високо 
образовање 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, 4/2021 и 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 
и 15/2022): професор физичког васпитања, професор 
физичке културе, дипломирани педагог физичке културе, 
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације, профе-
сор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта, мас-
тер професор физичког васпитања и спорта, мастер про-
фесор физичког васпитања и кинезитерапије, професор 
физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања 
и спорта, професор спорта и физичког васпитања, профе-
сор спорта и физичке културе, мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет), 
мастер спортске и терапијске физичке активности. Канди-
дат поред одговарајућег образовања, мора да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да је држављанин Републике Србије, 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 зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико канди-
дат није стекао образовање на српском језику у обавези је 
да достави потврду одговарајуће образовне установе да је 
положио испит из српског језика Уз пријаву на конкурс-по-
пуњен пријавни формулар, кандидат је у обавези да доста-
ви: Оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, Да је кандидат држављанин републи-
ке Србије, приложити уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци. Да је кандидат пунолетан, приложити оверену 
фотокопију Извода из матичне књиге рођених. Да канди-
дат поседује психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима.На проверу психофизичке способ-
ности школа упућује кандидате који су ушли у ужи избор 
у надлежнуНационалну службу за запошљавање. Лекарско 
уверење којим се потврђује здравствена способност, кан-
дидат подноси пре закључења уговора о раду. Уверење-до-
каз 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 зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, прибавља кан-
дидат из извода из казнене евиденције код Министарства 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе. Радну 

биографију-осим за лица која први пут заснивају радни 
однос-пожељно доставити. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернрт страници Министарства 
просвете, а који се налази у делу „ново на сајту”, а потребну 
документацију заједно са попуњеним пријавним формула-
ром доставља школи. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаву са документацијом којом 
се доказује испуњеност услова, слати у затвореној коверти 
са назнаком “Pријава за конкурс за наставника физичког и 
здравственог васпитања (за конкурсну комисију)”, на адре-
су школе: ОШ” Јоца Милосављевић”, 35204 Багрдан, или 
предати лично у секретаријату школе радним данима од 
8-12 часова. Контакт телефони за информације: 035/8275-
108, 064/8197248.

Радник на одржавању чистоће
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1) да има основ-
но образовање; 2) психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривично дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика. Уз пријаву на конкурс, кандидат је 
обавезан да достави: пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, кратка 
биографија са контакт телефоном и мејл адресом, препис 
или оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању 
траженог степена и врсте образовања, доказ о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оригинал 
или оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија, оверена фотокопија 
доказа о знању српског језика (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику); доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања које издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и уђу у ужи избор биће 
упућени на претходну психолошку процену за рад са децом 
и ученицима у НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом слати путем поште на адресу: ОШ” Јоца 
Милосављевић” 35204 Багрдан, или долстављати лично 
радним данима од 8-12 часова у секретаријату школе, са 
назнаком „Пријава за конкурс редник на одржавању чис-
тоће”. Ближа обавештења могу се добити на телефон бр. 
035/8275-108 и 064/8197248.

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА „СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Васпитач

Техничар одржавања информациних 
система и технологија
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 , 140 , 141 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - 
др. закон, 10/19 и 6/20), и то да: 1) поседује одговарајуће 
образовање у складу са одредбама члана 139 , 140 , 141 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 
129/21), Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), Правилник о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 5/22), Правилник о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/22), Правилником о врсти обра-
зовања васпитача и стручних сарадника и условима и кри-

теријумима за избор стручног сарадника – асистента у дому 
ученика („Сл.чласник РС” бр. 77/14) и Уредбом о каталогу 
радних места у јавним службама и другим организацијама 
у јавном сектору („Сл. гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18); 
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. 
Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа докумен-
та: диплому о стеченом одговарајућем образовању, и то: за 
радно место васпитач: диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са одредбама члана 139 , 140 
, 141 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), Правилник о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/22), Правил-
ник о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22), Правилником 
о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и 
условима и критеријумима за избор стручног сарадника – 
асистента у дому ученика („Сл. гласник РС” бр. 77/14); за 
радно место техничар одржавања информационих система 
и технологија: диплому о стеченом одговарајућем средњем 
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ да кандидат није 
осуђен правноснажном пресудом за кривично дело утврђе-
но у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
- др. законик, 10/19, 6/20 и 129/21) и то:Уверење суда да 
против кандидата није покренута истрага, односно да се 
не води кривични поступак; уверење из казнене евиден-
ције о неосуђиваности; доказ о познавању српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на српском језику. 
Сви докази о испуњености услова из конкурса саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ који се односи на психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, односно лекарско уверење надлежне установе, 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Све исправе, 
односно докази морају бити у оригиналу или оверене у 
складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и препи-
са („Сл. гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18) и не могу бити 
старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на кон-
курс. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију тј. доказе о испуњености услова, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли (поштом или лично) у затвореној коверти са назнаком 
пријаве на конкурс за радно место (на које конкуришу), у 
року од осам дана од дана објављивања огласа у публика-
цији Националне службе за запошљавање „Послови”.Непо-
тупуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве се подносе на адресу: Пољопривредно-ветери-
нарска школа са домом ученика „Свилајнац”, Краља Петра 
Првог 64, 35210 Свилајнац. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе на тел. 035/323-594.

КИКИНДА

ОШ “6. ОКТОБАР”
23300 Кикинда, Доситејева 53

тел. 0230/488-844

Дефектолог наставник
у посебним условима, психомоторне вежбе у 

школи за ученике са сметњама у развоју

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и чл. 7 ст. 4 тачка 3) Правилника о сте-
пену и врсти образовања настваника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 17/2018 и 6/2020).

Наука и образовање
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Дефектолог наставник
у комбинованом одељењу од 2 разреда у 
посебним условима - разредна настава

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и чл. 3 или 4 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметњама у развоју 
и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
17/2018 и 6/2020).

Дефектолог наставник
у посебним условима, корективно-

превентивне вежбе и игре у школи за ученике 
са сметњама у развоју

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и чл. 7 ст. 4 тачка 6) Правилника о сте-
пену и врсти образовања настваника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 17/2018 и 6/2020). 

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања: да имају одговарајуће образовање, да поседују 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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, да имају држављављанство Репу-
блике Србије, да зна српски језик (доставља се уколико 
кандидат није одговарајуће образовање стекао на српс-
ком језику). Услови из члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, које треба да испуњавају 
кандидати за сва радна места: одговарајуће високо обра-
зовање на студијама - мастер академске стидије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: диплому о стеченој стручној спреми (ори-
гинал или оверену фотокопију), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), уве-
рење о неосуђиваности (не старије од шест месеци), 
доказ о знању српског језика (уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику подноси 
доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе), лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима школа ће тражити од изабраног 
кандидата пре закључивања уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интеренет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају горе наведену документацију. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандрадизованих поступака. Прија-
ве слати у затвореном омоту са назнаком „За конкурс” на 
горе наведену адресу. Ближе информације о конкурсу се 
могу добити на број телефона 0230/422-844. 

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
23300 Кикинда, Светозара Милетића 16

тел. 0230/402-990

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати треба да: 
поседују психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; поседују држављанство 
Републике Србије; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 

малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Рок за пријављивања 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у часопису 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Конкурсну документацију доставити 
у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за избор 
чистачице”. Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Уз одштампани пријавни фор-
мулар кандидати треба да приложе: радну и личну био-
графију са адресом и контакт телефоном – ЦВ; диплому 
о стеченом образовању односно уверење о стеченом 
образовању за радно место спремачице, сведочанство о 
завршетку основног образовања; уверење о некажња-
вању из МУП-а не старије од 6 месеци; уверење из суда 
да се против лица не води кривични поступак и да про-
тив лица није покренута истрага за кривична дела; уве-
рење о држављанству РС, не старије од шест месеци; 
извод из матичне књиге рођених. Кандидати достављају 
документа у овереној фотокопији. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом прибавља се пре закључивања уговора о 
раду. Лекарско уверење кандидати ће доставити накнад-
но. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавне формула-
ре са доказима о испуњености услова треба доставити 
путем поште или лично на горе наведену адресу.

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 
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 чланом 3 став 
1 тачка 1.а) 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, 1/20222, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 
15/2022) и да испуњавају остале услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу (осим приправника и других лица која 
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита), оригинал или оверену фотокопију уверења (не 
старије од 6 месеци) полицијске управе да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, доказ о знању српског језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате 
који нису образовање стекли на српском језику) и радну 
биографију-пожељно. Кандидати са завршеним мастер сту-
дијама достављају и оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним основним академским студијама које морају бити из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс, 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Попуњен и 
одштампан формулар са неопходном документацијом се 
може доставити непосредно или поштом на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, тел. 0230/402-990.

Самостални финансијско 
рачуноводствени сарадник

за 50% норме

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; да је кандидат пуно-
летан држављанин Републике Србије, да није правос-
нажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци, да се против кандидата не води кривични 
поступак; познавање рада на рачунару. Доказ о завршеној 
средњој школи. Пријава на конкурс подноси се на обрасцу 
пријаве на конкурс. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Пријава се подноси на формулару за 
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Попуњен и одштампан формулар са неопход-
ном документацијом се може доставити непосредно или 
поштом на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, тел. 
0230/402-990.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА 
ОШ “ПЕТЕФИ ШАНДОР”

24400 Сента, Арпадова 83
тел. 024/815-989

Оглас објављен у листу “Послови” од 01.02.2023. год. (број 
1025) поништава се у целости.

ОШ “ТУРЗО ЛАЈОШ”
24400 Сента, Железничка 44

тел. 024/821-038

1. Спремачица

2. Спремачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС и 113/2017), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020), и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у основној школи „Турзо Лајош” у 
Сенти (број: 28-4/2019 од дана 20.09.2019. године) и то 
да кандидат, у складу са чланом 139 Закона: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из тачке 1), 3)-5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана се 
прибавља пре закључења уговора о раду. У радни однос 
у установи може да буде примљено лице које је стекло 
основно образовање у смислу члана 24 став 2 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у основној 
школи „Турзо Лајош”.

3. Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС и 113/2017), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне услове прописане члановима 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020), чланом 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19 – даље Правилник) 
и Правилником о организацији и систематизацији послова 
у основној школи „Турзо Лајош” у Сенти (број: 28-4/2019 
од дана 20.09.2019. године) и то да кандидат, у складу 
са чланом 139 Закона: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснаж-
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ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености усло-
ва из тачке 1), 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) овог члана се прибавља пре закључења 
уговора о раду. У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које је стекао одговарајуће високо обра-
зовање у смислу члана 140 Закона и са чланом 13 став 2 
Паравилника о организацији и систематизацији послова 
у основној школи „Турзо Лајош” у Сенти и то: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: 1.1. студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; 1.2. студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука уз завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 3) изузетно, лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем.

4. Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС и 113/2017), потребно је да кандидат испуњава 
и посебне 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 
и 6/2020), и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у основној школи „Турзо Лајош” у Сенти (број: 
28-4/2019 од дана 20.09.2019. године) и то да кандидат, у 
складу са чланом 139 Закона: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачке 1), 3)-5) састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана 
се прибавља пре закључења уговора о раду. У радни однос 
у установи може да буде примљено лице које је стекло 
основно образовање у смислу члана 24 став 2 Правилника 
о организацији и систематизацији послова у основној шко-
ли „Турзо Лајош”.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да поднесе: уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о нео-
суђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона, доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговоарајуће образовање стекли на тим језицима), 
кратку биографију и одштампан пријавни формулар за 
пријем у радни однос који је доступан на званичној интер-
нет старници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Благовременом пријавом на конкурс 
сматра се пријава која је непосредно предата школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог 
рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако 
последњи дан рока пада унедељу или на дан државног 
празника, рок истиче првог наредног радног дана. Потпу-

ном пријавом сматра се пријава која садржи све прилоге 
који се захтевају у конкурсу. Пријаве се достављају непо-
средно секретаријату школе или поштом на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”. Информације се могу 
добити у секретаријату на телефон: 024/821-038. 

ССШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
23300 Кикинда, Светосавска 57

тел. 0230/422-056

Наставник предметне наставе српског 
језика и књижевности

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик; професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и општу књи-
жевност; професор српског језика и српске књижевности; 
професор српскохрватског језика са јужнословенским јези-
цима; професор југословенске књижевности и српског јези-
ка; професор југословенске књижевности са страним јези-
ком; професор српског језика и књижевности; професор 
српске књижевности и језика; професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу; професор југосло-
венских књижевности; дипломирани филолог за књижев-
ност и српски језик; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Срп-
ска филологија: српски језик и књижевност; Српски језик 
и примењена лингвистика; Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност; Компа-
ративна књижевност са теоријом књижевности); мастер 
филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и компаратив-
на књижевност, Српски језик као страни); мастер професор 
књижевности и језика (србиста); мастер професор књи-
жевности и језика - компаратиста; мастер професор пре-
дметне наставе. Лице из тачке 1) овог члана које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима Срп-
ски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Срп-
ска књижевност и језик са компаратистиком; Српска фило-
логија: српски језик и књижевност; Србистика. Кандидати 
морају да имају одговарајуће високо образовање: 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. Ово лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета. 2) На основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидати који се пријављују на конкурс 
морају да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад- српски језик.

ОСТАЛО: На сајту Министарства просвете постављен је 
формулар који се попуњава приликом пријављивања на 
конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар је 
доступан на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/ 
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз 
наведени формулар (пријаву) кандидат треба да поднесе 
следећа документа: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење о држављанству 
(оргинал или оверена фотокопија) - не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених на обрасцу издатом након 
01.03.2010. године, односно његову оверену фотокопију; 
уверење да кандидат поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду; уве-
рење 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 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 које издаје 
надлежна полицијска управа Министарства унутрашњих 
послова - оригинал или оверена копија, не старије од шест 
месеци; доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (диплома издата на том језику 
или уверење да је лице положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе). Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Оверене фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у раз-
матрање. Пријаве са потребном документацијом слати са 
назнаком „За конкурс“ на следећу адресу: Средња стручна 
школа „Милош Црњански”, 23300 Кикинда, Светосавска 57.

ОШ “КАРАС КАРОЛИНА”
24410 Хоргош, Карасова 14

тел. 024/792-023

Наставник математике
за рад у Хоргошу и Малим Пијацама

Наставник музичке културе
за рад у Хоргошу и у Малим пијацама

Наставник српског језика као нематерњи 
језик

за рад у Хоргошу и Малим Пијацама

Дефектолог
за рад у Хоргошу и Малим Пијацама

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 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 родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад, тј. мађарски језик. Одговарајућим образовањем за 
радна места сматра се: општих услови предвиђени Законом 
и Правилником.

ОСТАЛО: Рад је у две смене. Уз пријаву кандидат треба 
да достави: оверен препис / оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, уверење о некажњавању, уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци), доказ 
о знању мађарског језика (оверена копија документа о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на 
мађарском језику или оверена копија уверења/решења да 
је кандидат положио испит из мађарског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе). Лекарско уве-
рење подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у обзир. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Молбе са потребном документацијом у затвореној коверти 
са назнаком „За конкурс за заснивање радног односа” слати 
на горе наведену адресу.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ”
38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Наставник биологије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: да има одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 Законао основама система образовања и вас-
питања, који је стекао одговарајуће образовање на сту-
дијама мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. да има психичку, физичкуи здравствену способ-
ност за рад са ученицима (лекарско уверење о томе као 
доказ доставља кандидат који буде изабран пре закљу-
чења уговора о раду); 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
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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; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (доставља се у штампаној форми); био-
графију; оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); доказ да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или 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, 
као и да против њих није покренут кривични поступак, не 
води се истрага - уверења не старије од 6 месеци, ориги-
нал; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са ученицима (кандидат који буде 
изабран ће накнадно пре закључења уговора о раду доста-
вити лекарско уверење); очитана лична карта. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова 
доставити на адресу: Основна школа “Вук Караџић”, 38213 
Прилужје, са назнаком “За конкурс”, поштом или донети 
лично у секретаријат школе. Број телефона: 028/467-060.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
ЛАПЉЕ СЕЛО
38204 Лапље Село

1. Наставник српског језика и 
књижевности

2. Наставник практичне наставе 
физикалне терапије

3. Наставник аналитичке хемије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 став 1 и 3 и чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. 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 здравства и социјална 
заштита (“Сл. гласник – Просветни гласник“, бр. 21/2015, 
11/2016, 13/2018, 5/2019 и 2/2020), да испуњава посебне 
услове прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то 1. да има одговарајуће 
образовање, 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима 3. да није осуђиван 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. Доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику. Доказ о здравственој способности дос-
тавља кандидат који буде изабран, непосредно пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом и кратком 
биографијом достављају установи. У поступку одлучивања 
о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата који се упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-

ваних поступка. Докази о испуњености услова достављају 
се у оригиналу или овереној копији и не могу бити старији 
од 6 месеци. Рок за подношење пријава је 8 дана од данао-
бјављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати.Пријаву на 
конкурс доставити лично или на адресу Медицинска школа 
Лапље Село, Улица бб., 38204 Лапље Село. Контакт тел. 
038/81-220.

ОСНОВНА ШКОЛА
МИЛАДИН МИТИЋ”

Лапље Село

Наставник хемије
са 50% радног времена

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати могу да бути примљени у радни однос 
под условима прописани Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли: 1) да имају одговарајуће високо образовање, стечено: 
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, студије другог степена из области педагошких наука 
интердисциплинарне студије другог степена које комбинује 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука или б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима ко-ји 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 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 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 образов-
но-васпитни рад Докази о испуњености услова из тачке 1), 
3), 4) саставни су део пријаве на 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 попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Ми-нистарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Конкурсна комисија утврђује испуњеност закон-
ских услова кандидата за пријем у радни однос, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава, а затим се 
кандидати у року од осам дана упућују на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од дана 
када му конкурсна комисија, после обављеног разговора са 
кандидатима, достави образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове по конкурсу. Пријавни формулар 
и потребну документацију треба послати на адресу школе 
„Миладин Митић” 38204 Лапље Село. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон 
038/811-18.

ГИМНАЗИЈА ПРИШТИНА
Лапље Село

Наставник предметне наставе 
географија

за 75% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; 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); на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Посебни услови: високо образовање пропи-
сано Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022) 
из члана 3 тачка 11 подтачка 1-10 наведеног Правилника.

Радник за одржавање 
хигијене / чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: најмање завршено основна школа.

ОСТАЛО: општи услови прописани чланом 24 став 1 Зако-
на о раду и услови из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/2019 и 6/2020), и то: 
држављанство РС, неосуђиваност правноснажном 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; 
знање српског језика; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима (доказ се доставља пре 
закључења уговора о раду). Доставити: пријаву на конкурс 
са кратким биографским подацима, попуњен и одштампан 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 
месеци); уверење да кандидати нису правоснажном пре-
судом осуђивани за кривично дело из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(наведено у општим условима конкурса); уверење о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (само кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику).Пријаве се достављају лично или 
на адресу у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са: Гимназија Приштина, Мирјане Драговић, 38204 Лапље 
Село, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЛЕПОСАВИЋ”
Лепосавић

Наставник предметне наставе за руски 
језик

Наставник предметне наставе за 
енглески језика

са 62,50% радног времена, за рад у матичној 
школи и издвојеним одељењима

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, 6/2020 и 129/2021), и то: да има одго-
варајуће образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Поред наведеног, кан-
дидат треба да испуњава 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, 
10/2019 , 6/2020 и 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: кандидат доставља: 1. оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом образовању , 2. доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад уколико одговарајуће образовање није стечено на 

Наука и образовање
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српском језику, 3. уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), 4. извод из матичне књиге 
рођених, 5. 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),6.уверење да се против кандидата не води 
истрага (оригинал - не старије од 6 месеци), 7. попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати који испуња-
вају услове за пријем у радни однос упућују се у року од 
осам дана на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом , достављају се у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу 
школе: Основна школа „Лепосавић”, Војске Југославије бб., 
38218 Лепосавић. 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:028/835-43.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за научну област Физика, ужа 
научна област Квантна физика

у Институту за физику Факултета, на 
одређено време, на пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области физичких 
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о ближим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, 
Правилником о условима за избор наставника Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Сходно 
Упутству за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање наставника Универ-
зитета у Крагујевцу кандидат је обавезан да, све документе 
којима се доказују његови биографски подаци, као и оба-
везни и изборни елементи за избор у звање наставника 
предвиђени за одговарајуће научно поље, достави у елек-
тронском облику, на тај начин што ће релевантна докумен-
та скенирати, у ПДФ формату, похранити у засебне фолде-
ре и снимити (нарезати) на компакт диск, који се доставља 
уз пријаву на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за научну област Биологија, 
ужа научну област Зоологија

у Институту за биологију и екологију 
Факултета, на одређено време, на пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, докторат из области биолошких 
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о ближим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, 
Правилником о условима за избор наставника Факултета 

и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Кандидати поред општих услова 
треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе 
и одговарајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи. Сходно 
Упутству за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање наставника Универ-
зитета у Крагујевцу кандидат је обавезан да, све документе 
којима се доказују његови биографски подаци, као и оба-
везни и изборни елементи за избор у звање наставника 
предвиђени за одговарајуће научно поље, достави у елек-
тронском облику, на тај начин што ће релевантна докумен-
та скенирати, у ПДФ формату, похранити у засебне фолде-
ре и снимити (нарезати) на компакт диск, који се доставља 
уз пријаву на конкурс. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ШУМАДИЈА

34000 Крагујевац, Трг тополиваца 4
пошт. фах 173

тел. 034/300-990

Наставник у звању предавач за 
ужу стручну област Информационе 

технологије
на одређено време од пет година, за рад у 

Одсеку Аранђеловац

УСЛОВИ: Услови за избор у звање наставника и заснивање 
радног односа утврђени су: чланом 74 Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
- др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Минимал-
ним условима за избор у звање наставника на академијама 
струковних студија и високим школама струковних студија 
(“Сл. гласник РС”, бр. 130/2021), чланом 125. Статута Ака-
демије струковних студија Шумадија, број 1117-2/2022-02 
од 26. октобра 2022. године - доступан на сајту Акаде-
мије: www.asss.edu.rs) и Правилником о начину и поступ-
ку избора у звање и заснивања радног односа наставни-
ка и сарадника Академије струковних студија Шумадија, 
број 287-2/2022-02 од 18. марта 2022. године (доступан на 
сајту Академије: www.asss.edu.rs). Документа која канди-
дат доставља на конкурс: својеручно потписана пријава на 
конкурс; радна биографија; оверене фотокопије диплома 
о свим завршеним степенима високог образовања; дока-
зи о изборима у наставничко или сарадничка звања и 
наставном раду (ако постоје); списак објављених научних 
и стручних радова; научни и стручни радови (достављају 
се у електронској форми); извод из матичне књиге рође-
них/венчаних; уверење о држављанству; уверење надлеж-
не полицијске управе о неосуђиваности; очитан образац 
личне карте; докази о позитивној оцени педагошког рада 
(ако постоје); доказ о радном искуству; докази о учешћу 
у изради развојно-истраживачких, научно-истраживачких 
или стручних пројеката; докази о учешћу са радовима на 
научним и стручним семинарима и конференцијама; дока-
зи о учешћу у организацији и спровођењу показних веж-
би студентима; доказ за сваки податак наведен у пријави, 
односно радној биографији а који се односи на: струч-
но-професионални допринос, сарадњу са другим институ-
цијама у земљи и иностранству и допринос академској и 
широј заједници; потписана изјава о давању сагласности за 
обраду и јавно објављивање података о личности (дата на 
Обрасцу број 3, доступном на сајту Академије). Радну био-
графију, списак научних и стручних радова и саме радове 
кандидат доставља и у електронској форми на ЦД-у или 
УСБ-у. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана, 
рачунајући од дана објављивања конкурса. Пријава се дос-
тавља на адресу: Академија струковних студија Шумадија, 
Трг тополиваца 4, пошт. фах 173, 34000 Крагујевац, са наз-
наком “Пријава на конкурс за предавача”. Неблаговремена 
и непотпуна пријава неће бити узета у разматрање. Теле-
фон за информације о конкурсу: 034/300-990 (Мирослава 
Прокић).

МУЗИЧКА ШКОЛА
„Др МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”
34000 Крагујевац, Кнеза Милоша 5

тел. 034/323-649

Наставник корепетитор
у основној и средњој музичкој школи

Наставник клавира / корепетитор
у основној и средњој музичкој школи

Наставник хармонике
у основној и средњој музичкој школи

УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17 и 27/2018 - други закони, 10/2019, 6/20 и 129/21), у 
радни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и то ако има: одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад садецом и ученицима; 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, одузимањемало-
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. Одгова-
рајуће образовање има лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање предвиђено чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Ближи услови у 
погледу степена и врсте образовања наставника за посло-
ве за које је конкурс расписан предвиђени су: Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школама 
у подручју рада култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 
2/17).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, кандидат 
треба да достави: оверен препис / фотокопију дипломе 
о стеченом образовању и додатка дипломи (за завршене 
мастер студије), односно уверење о дипломирању уколи-
ко диплома још није издата; уколико је диплома стечена 
у иностранству - диплома и додатак дипломи морају бити 
преведени на српски језик од стране овлашћеног судског 
тумача и оверене од јавног бележника, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); доказ да зна српски језик (доказ 
је приложена диплома о стеченом образовању, а уколико 
је диплома стечена на другом језику доказ је потврда или 
сведочанство средње школе), уверење полицијске управе 
да кандидат није осуђиван за кривична дела наведена у 
чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о сновама система образовања 
и васпитања. Изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду доставља лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc који се 
одштампан доставља школи заједно са потребном доку-
ментацијом. Кандидати који буду позвани од стране школе 
дужни су да приступе провери психофизичких способности 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Кандидати су дуж-
ни да у пријави наведу контакт телефон, како би били оба-
вештени о поступку провере психофизичких способности. 
Пријаве кандидата који не приступе провери психифизич-
ких способности неће се разматрати. Молбе са потребним 
документима (који се предају у оригиналу или у овереној 
фотокопији), слати путем поште на горе наведену адре-
су или непосредно у секретаријату школе. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања. 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

„ВУКАШИН МАРКОВИЋ”
34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб.

тел. 034/332-179

Дефектолог наставник
у посебним условима рада (олигофренолог) 

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139, 140 ,, 142 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања. У радни однос на рад-
ном месту дефектолога наставника у посебним условима 
рада може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: има одговарајуће образовање за рад са ученицима 
са сметњама у менталном развоју, у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система, односно да је стекао 
одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије или на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, обра-
зовања и васпитања, за рад са ученицима са сметњама у 
менталном развоју, има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 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 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије и 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије (извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству); ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (осим приправника и других лица која 
могу засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита); доказ да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које му је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као ни за 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 доказ да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; доказ о знању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад у Школи- уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику. Кан-
дидати попуњавају формулар за пријаву на конкурс на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и одштампани пријавни формулар 
заједно са потребном документацијом достављају школи. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. 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-
дат који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци.Пријавни формулар са потребном документа-
цијом се подноси лично или се шаље на адресу: Школа за 
основно и средње образовање „Вукашин Марковић”, Јанка 
Веселиновића бб, 34000 Крагујевац. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара Школе и преко 
телефона 034/332-179.

КРАЉЕВО

СРЕДЊА ШКОЛА
“КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА”

36350 Рашка, Омладински центар бб.
тел. 036/736-032

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не Законом о основама система образовања и васпитања, 
(“Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018. – др. Закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/21) Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), Пра-
вилником о врсти и степену образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама (“Сл. гласник РС” бр. 4/22, 14/22и 
15/22), Правилником о организацији и систематизацији 
радних места и то: да су држављани Републике Србије, да 
су пунолетни, да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима, да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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, да знају српски језик, да имају: 1. образовање 
у складу са одредбама члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 129/21), а у погледу врсте 
стручне спреме да испуњава услове прописане Правилни-
ком о степену и врсти овразовањанаставника, из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (“Сл. гласник РС” бр. 8/2015, 11/2016, 
13/16, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/20, 14/20, 15/20 и 1/21). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС. Уз попуњени пријавни формулар кандидати 
треба да приложе следеће доказе: извод из матичне књи-
ге рођених (са холограмом), уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), диплому или уверење о врсти и сте-
пену стручне спреме, извод из казнене евиденицје (КЕ) као 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом-
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, 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. 
Докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Доказ о позна-
вању српског језика подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику .Докази који су приложени уз 
пријаву не враћају се.Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.Рок за подношење пријава за 
учешће на конкурсу је 8 дана од дана оглашавања конкурса 
у листу „Послови”. Пријаве се предају лично у секретаријату 
школе или путем поште на адресу школе. Решење о избору 
кандидата биће донето у року од осам дана од дана дос-
тављања образложене листеконкурсне комисије.

ОШ ”ПОПИНСКИ БОРЦИ”
36210 Врњачка Бања, Хероја Маричића 12

тел. 036/611-440

Чистачица
са 75% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду (“Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – одлука УС и 
113/2017), кандидат треба да испуњава услове у складу 
са чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 06/20202 и 129/2021) и има одговарајуће обра-
зовање, и то: Основно образовање. Уз пријаву на кон-
курс кандидати достављају следећу документацију: ори-
гинал или оверену фотокопију сведочанства о стеченом 
основном образовању; лекарско уверење да има психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о рад); доказ 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; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом; 
доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5 
Закона о познавању српског језик као језика на којем оства-
рује образовно-васпитни рад (подносе кандидати који нису 
стекли основно образовање на српском језику). Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Подносе се оверене фотокопије. 
Неблаговремене и непотуне пријаве неће се узети у разма-
трање. 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 про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Пријаве слати на адресу ОШ ”Попин-
ски борци” Врњачка Бања, Хероја Маричића 12. Детаљније 
информације на телефон 036/611-440.

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке број 18

Наставник физике
са 85% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге дете, 
а најкасније до 17.01.2024. године

УСЛОВИ: У погледу услова извршиоци треба да испуња-
вају услове прописане Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, (“Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) Законом о раду (“Сл. гласник 
РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС 
и 113/17), Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
4/2022, 14/2022 и 15/2022.), Правилником о организацији 
и систематизацији радних места и то: да је државља-
нин Републике Србије; да је пунолетан; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик; 
да има: образовање у складу са одредбама члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019)), а у погледу 
врсте стручне спреме да испуњава услове прописане Пра-
вилником о врсти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 4/2022, 14/2022 
и 15/2022.); у складу са чланом 142 став 12. и 4. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020, 129/2021), 
обавезно образовање из члана 140 овог закона је образо-
вање 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. Образо-
вање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и стручни 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу.Сматра се да наставник, вас-
питач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има тражено образо-
вање из става 1 овог члана закона. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС. Уз попуњени 
пријавни формулар кандидати треба да приложе следеће 
доказе: извод из матичне књиге рођених (са холограмом), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), дипло-
му или уверење о врсти и степену стручне спреме, извод из 
казнене евиденицје (КЕ) као доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, потврду високошколске уста-
нове да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студирања 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. Докази се подносе у оригиналу 
или овереној фотокопији. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Доказ о познавању српског језика подноси канди-
дат који није стекао диплому на српском језику. Докази 
који су приложени уз пријаву не враћају се. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. Рок 
за подношење пријава за учешће на конкурсу је 8 дана од 
дана оглашавања конкурса у листу „Послови”. Пријаве се 
предају лично у секретаријату школе или путем поште на 
адресу школе Гимназија Врњачка Бања, Улица хероја Чајке 
број 18, 36210 Врњачка Бања. Конкурсна комисија обавиће 
разговор са кандидатима са листе и сачинити образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставити 
је директору у року од осам дана од дана обаваљеног раз-
говора са кандидатима. Директор школе донеће Решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе.

ОШ „ПЕТАР НИКОЛИЋ”
36202 Самаила, Душана Силног 14А

тел. 036/5882-002

Наставник физичког васпитања
са 65% радног вреена, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана (до истека мандата директора школе), за 
рад у Самаилима и Ласцу

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
физичког васпитања може бити примљен кандидат који 
испуњава поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – Одлука УС, 113/2017, 95/2018 – аутен-
тично тумачење), и посебне услове прописане члановима: 
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 
(„Сл. 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 степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
члан 3 тачка 12 („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). Кандидат мора да има 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 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Наставник који је у 
току студија положио испит из педагогије и психологије или 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 142 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Кандидат који који 
нема образовање из члана 142 став 1 овог закона, обаве-
зан је да га стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов полагања испита за 
лиценцу; да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 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 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министрства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни 
формулар кандидат прилаже: оригинал или оверену фото-
копију дипломе; оригинал или оверену фотокопију доказа 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ о положеном стручном испиту, односно испита за 
лиценцу (за кандидате који поседују наведени доказ). Канди-
дат који није положио испит из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, обавезан је да их положи у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; 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 наве-
дена кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат 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. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”. Конкурс спро-
води конкурсна 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 обра-

зовања 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 спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове и 
доставља је 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 достављања 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 „Петар Николић” 
Самаила, улица Душана Силног 14А 36202 Самаила. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и на телефон: 036/5882-002. Неблаговремене, непотпуне и 
неисправне пријаве се неће узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА
36000 Краљево, Доситејева 44

тел. 036/319-760

Наставник немачког језика
са 78% радног времена

Наставник физике
са 64% радног времена

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: За радно место конкурише кандидат који поред 
општих услова за заснивање радног односа предвиђених 
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) мора испуњавати и посеб-
не услове за пријем у радни однос предвиђене чл. 139 ст. 1 
тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и 
то да: има одговарајуће образовање прописано чланом 
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 Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у Гимназији (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022); 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ се прибавља пре закључења 
уговора о раду); није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви лично, или поштом на адресу: ГИМНАЗИЈА – КРАЉЕВО, 
Доситејева бр. 44, 36000 Краљево. Уз пријаву на конкурс 
кандидат прилаже следећу документацију којом се доказује 
испуњеност услова предвиђених Законом, Правилником и 
овим конкурсом: диплома о стеченом одговарајућем обра-
зовању– оригинал или оверена фотокопија- сви кандида-
ти (Лица која су стекла академско звање мастер прилажу 
дипломе основних и мастер студија); извод из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе (не старији од 
6 месеци од дана објављивања конкурса) -оригинал или 
оверена фотокопија; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци) – оригинал или оверена фотокопија; потврда 
одговарајуће образовне установе да је кандидат положио 
испит из познавања српског језика - доказ је у обавези су 
да достави само кандидат који образовање није стекао 
на српском језику - оригинал или оверена фотокопија. 
Пожељно је да кандидат уз пријаву приложи и кратак ЦВ. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији НСЗ „ПОСЛОВИ”. Неблаговреме-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор у складу са Законом и Правилником о 
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раду Гимназије Краљево. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
овог закона, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати из претходног става 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 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 
ради доношења решења о избору. У оквиру разговора са 
кандидатима предвиђена је провера стручне оспособље-
ности, знања и вештина, односно компетенција за рад на 
радним местима која су предмет конкурса, путем писаног 
теста са питањима и задацима из предметних области, као 
и решавање конкретних педагошких ситуација из наставне 
праксе. У случају нејасноћа око услова конкурса, канди-
дати се могу обратити путем телефона секретару школе: 
036/319 – 760.

КРУШЕВАЦ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ”

37000 Крушевац, Чупићева 25
тел. 037/427-556

1. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи са 

одељенским старешинством и наставник 
уметничких и стручних предмета у 

музичкој школи и одређених стручних 
предмета у стручној школи – наставник 

соло певањa
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

2. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи – 
наставник хармоније и контрапункта

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21), чланом 2 став 1 тачка 24) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020 
и 9/2020), чланом 4 став 1 тачка 24) и чланом 3 став 1 
тачка 2) и 5) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним и уметничким школама у подручју рада култура, 
уметност и јавно информисање („Службени гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17, 9/19 и 14/20) 
и Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва у Музичкој школи. Кандидати подносе: одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; биографију; следеће доказе о испуњености услова: 
доказ о стеченом образовању (оверена фотокопија дипло-
ме и додатка дипломи); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених; доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичних дисциплина, односно уверење да су у 
току студија положили испите из педагогије и психологије 
или доказ да су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу (у складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања); уверење о неосуђи-
ваности, прибављено од надлежног органа МУП-а; доказ 
о знању српског језика – подноси кандидат који средње, 
више, или високо образовање није стекао на српском јези-
ку, издат од одговарајуће високошколске установе. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се подносе лично у 
Секретаријату школе, или поштом (препорученом пошиљ-
ком) на адресу школе, са назнаком “За конкурс”.

ОШ „СТРАХИЊА ПОПОВИЋ”
37206 Дворане, Дворанска бб.

тел. 037/3698-104

Чистачица
УСЛОВИ: Услови у погледу врсте и степена образовања: 
одговарајуће основно образовање у складу са чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/19, 6/20 и 
129/21), Уредбом о каталогу радних места у јавним служ-
бама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. глас-
ник РС”, бр. 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ „Страхиња 
Поповић” Дворане; психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; 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 кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије; знање 
српског језика на којем се остварује образовно васпитни 
рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) - доказује се 
потврдом одговарајуће установе да је кандидат положио 
испит из српског језика). Документација коју кандидати 
треба да доставе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о завршеном одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење Министарства унутрашњих послова - надлежне поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван, оригинал или 
оверену фотокопију. Доказ о испуњености услова у погле-
ду психичке, физичке и здравствене способности канди-
дат који буде изабран доставља пре закључења уговора о 
раду. Напомена: уз пријаву на конкурс обавезно доставити 
адресу, контакт телефон и адресу електронске поште. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве достављати на горе наведену адресу, 
лично или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон 037/3698-104.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета године, у 

матичној школи у Александровцу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника раз-
редне наставе у продуженом боравку може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања, које је предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; извршена психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика 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 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. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, а документацију овог конкурса, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају Школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Доставити: доказ о држављанству оригинал 
или оверена фотокопија (уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци); ове-

рен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања оригинал или оверена фотокопија (уверење из суда 
да лице није правоснажном пресудом осуђено за наведена 
кривична дела и уверење из МУП-а да против лица није 
покренут кривични поступак - за оба уверења важи да нсу 
старија од 6 месеци)

Домар / мајстор одржавања
на одређено време до 31. августа 2023. 

године, у матичној школи у Александровцу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту домар / мајстор 
одржавања може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, 
прописано Правилником о организацији и систематизацији 
послова, завршено средње образовање и радно искуство 
на тим пословима; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; извр-
шена психолошка процена способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а документацију овог конкурса, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају Школи најкасније у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Доставити: доказ о држављанству оригинал или оверена 
фотокопија (уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених не старије од 6 месеци); оверен пре-
пис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног понашања ори-
гинал или оверена фотокопија (уверење из суда да лице 
није правоснажном пресудом осуђено за наведена кривич-
на дела и уверење из МУП-а да против лица није покренут 
кривични поступак - за оба уверења важи да нису старија 
од 6 месеци)

Кувар
на одређено време, до 31. августа 2023. 

године, у матичној школи у Александровцу 

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту кувара може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: посе-
довање одговарајућег образовања, прописано Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова, завршено 
средње образовање IV, III степен угоститељске струке, уго-
сртитељско-туристичке струке – конобар; 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. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, а документацију овог конкурса, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају Школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Доставити: доказ о држављанству оригинал 
или оверена фотокопија (уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци); ове-
рен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-

Наука и образовање
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варајуће образовање стекли на српском језику); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања оригинал или оверена фотокопија (уверење из суда 
да лице није правоснажном пресудом осуђено за наведена 
кривична дела и уверење из МУП-а да против лица није 
покренут кривични поступак - за оба уверења важи да нсу 
старија од 6 месеци)

Наставник информатике и рачунарства
са 35% радног времена, на одређено време 
до 31. августа 2023. године, у издвојеним 

одељењима у Злегињу и Лаћиследу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника 
информатике и рачунарства може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
образовања, које је предвиђено Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; извр-
шена психолошка процена способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а документацију овог конкурса, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају Школи најкасније у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Доставити: доказ о држављанству оригинал или оверена 
фотокопија (уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених не старије од 6 месеци); оверен пре-
пис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику); доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног понашања ори-
гинал или оверена фотокопија (уверење из суда да лице 
није правоснажном пресудом осуђено за наведена кривич-
на дела и уверење из МУП-а да против лица није покренут 
кривични поступак - за оба уверења важи да нсу старија 
од 6 месеци).

Наставник биологије
са 30% радног времена, на одређено време 

до 31. августа 2023. године у издвојеном 
одељењу у Доброљупцима

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника био-
логије може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег образовања, које 
је предвиђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а документацију 
овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају Школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Доставити: доказ о 
држављанству оригинал или оверена фотокопија (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-

минаторног понашања оригинал или оверена фотокопија 
(уверење из суда да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за наведена кривична дела и уверење из МУП-а 
да против лица није покренут кривични поступак - за оба 
уверења важи да нсу старија од 6 месеци).

Наставник француског језика
са 45% радног времена, на одређено време 
до 31. августа 2023. године, у издвојеном у 

Злегињу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника фран-
цуског језика може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, 
које је предвиђено Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а документацију 
овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају Школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Доставити: - доказ о 
држављанству оригинал или оверена фотокопија (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања оригинал или оверена фотокопија 
(уверење из суда да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за наведена кривична дела и уверење из МУП-а 
да против лица није покренут кривични поступак - за оба 
уверења важи да нсу старија од 6 месеци) 

Наставник физике
са 70% радног времена, у издвојеним 

одељењима у Злегињу и Лаћиследу

УСЛОВИ: Кандиат може да буде примљен у радни однос 
под условима:1) да има одговарајуће високо образовање 
предвиђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у оснојној школи, сте-
чено: а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије) или б) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из суда да лице није правоснажном 
пресудом оисуђено и уверење из МУП-а да против лица 
није покренут кривични поступак); 4) да има држављан-
ство Републике Србије (уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених); 5) да зна српски језик - обра-
зовноваспитни рад се остварује на српском језику (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику). Докази о испуњености услова из тачке под 1), 
3), 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе 
се у виду оверених фотокопија које несмеју бити старије 
од 6 месеци, 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 потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи најкасније у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор Школе. Конкур-

сна 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 стандардизованих 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. 

Наставник историје
са 15% радног времена, на одређено време до 
повратка радника са радног места помоћника 

директора школе, у матичној школи у 
Александровцу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника исто-
рије може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања, које је 
предвиђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а документацију 
овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају Школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Доставити: доказ о 
држављанству оригинал или оверена фотокопија (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања оригинал или оверена фотокопија 
(уверење из суда да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за наведена кривична дела и уверење из МУП-а 
да против лица није покренут кривични поступак - за оба 
уверења важи да нсу старија од 6 месеци).

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 40% радног времена, на одређено време 
до 31. августа 2023. године, у издвојеном 

одељењу у Лаћиследу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника 
физичког и здравственог васпитања може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања, које је предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма; извршена психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика 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 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. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, а документацију овог конкурса, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају Школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Доставити: доказ о држављанству оригинал 
или оверена фотокопија (уверење о држављанству и извод 
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из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци); ове-
рен препис / фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања оригинал или оверена фотокопија (уверење из суда 
да лице није правоснажном пресудом осуђено за наведена 
кривична дела и уверење из МУП-а да против лица није 
покренут кривични поступак - за оба уверења важи да нсу 
старија од 6 месеци).

Наставник биологије
са 90% радног времена, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског 
одсуства, у матичној школи у Александровцу 

и издвојеним одељењима у Лаћиследу и 
Злегињу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника био-
логије може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег образовања, које 
је предвиђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а документацију 
овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају Школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Доставити: доказ о 
држављанству оригинал или оверена фотокопија (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања оригинал или оверена фотокопија 
(уверење из суда да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за наведена кривична дела и уверење из МУП-а 
да против лица није покренут кривични поступак - за оба 
уверења важи да нсу старија од 6 месеци).

Наставник математике
са 40% радног времена, на одређено време до 
повратка радника са радног места помоћника 

директора школе, у матичној школи у 
Александровцу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника мате-
матике може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег образовања, које 
је предвиђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а документацију 
овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају Школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Доставити: доказ о 

држављанству оригинал или оверена фотокопија (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања оригинал или оверена фотокопија 
(уверење из суда да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за наведена кривична дела и уверење из МУП-а 
да против лица није покренут кривични поступак - за оба 
уверења важи да нсу старија од 6 месеци).

Наставник српског језика
са 22% радног времена, на одређено време 

до 31. августа 2023. године, у матичној школи 
у Александровцу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника срп-
ског језика може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, 
које је предвиђено Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а документацију 
овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају Школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Доставити: доказ о 
држављанству оригинал или оверена фотокопија (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања оригинал или оверена фотокопија 
(уверење из суда да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за наведена кривична дела и уверење из МУП-а 
да против лица није покренут кривични поступак - за оба 
уверења важи да нсу старија од 6 месеци).

Наставник француског језика
са 55% радног времена, на одређено време до 
повратка радника са радног места помоћника 

директора школе, у матичној школи у 
Александровцу и издвојеном одељењу у 

Доброљупцима

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника фран-
цуског језика може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања, 
које је предвиђено Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а документацију 
овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају Школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Доставити: доказ о 
држављанству оригинал или оверена фотокопија (уверење 

о држављанству и извод из матичне књиге рођених не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања оригинал или оверена фотокопија 
(уверење из суда да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за наведена кривична дела и уверење из МУП-а 
да против лица није покренут кривични поступак - за оба 
уверења важи да нсу старија од 6 месеци).

Наставник математике
са 22% радног времена, на одређено време 

до 31. августа 2023. године, у матичној школи 
у Александровацу

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника мате-
матике може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег образовања, које 
је предвиђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а документацију 
овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају Школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Доставити: доказ о 
држављанству оригинал или оверена фотокопија (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања оригинал или оверена фотокопија 
(уверење из суда да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за наведена кривична дела и уверење из МУП-а 
да против лица није покренут кривични поступак - за оба 
уверења важи да нсу старија од 6 месеци).

ОСТАЛО: Пријаве треба послати на адресу: Основна шко-
ла „Иво Лола Рибар”, 37230 Александровац, Крушевачка 
број 16. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 037/3552-353.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГОМИР МАРКОВИЋ”

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3
тел.037/446-890

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл.РС”бр. 88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова ОШ 
“Драгомир Марковић” у Крушевцу, број 1835 од 27.12.2021. 
године. Услови у погледу врсте и степена образовања: да 
има основно образовање, према Правилнику о организа-
цији и систематизацији послова ОШ “Драгомир Марковић” 
у Крушевцу, број 1835 од 27.12.2021. године. Остали усло-
ви: да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 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 родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Да је држављанин Републике Србије. Да зна 

Наука и образовање
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српски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад – српски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку) - доказије се потврдом одговарарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика. 
Документација коју кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www. mpn.gov.rs); уверење о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију, уверење Министарства 
унутрашњих послова - надлежне полицијске управе да кан-
дидат није осуђиван, оригинал или оверену фотокопију; 
оригинал или оверену фотокопију сведочанства или уве-
рења о завршеном основном образовању; извод из матич-
не књиге рођених, оригинал или фотокопију (није обавез-
но); биографију/ ЦВ (није обавезно). Доказ о испуњености 
услова у погледу психичке, физичке и здравствене способ-
ности кандидат који буде изабран доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве у 
затвореној коверти са назнаком „За конкурс за радно место 
чистачице” достављати на адресу ОШ „Драгомир Марко-
вић” Крушевац, Ћирила и Методија 3, 37000 Крушевац, 
лично или поштом. На полеђини коверте навести име и 
презиме, адресу и број телефона за контакт. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на телефон 037/446-890.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 У КРУШЕВЦУ

37000 Крушевац, Косанчићева 4

Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Технологија и 

инжењерски процеси
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и чланом 
72 став 4 Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС” број 88/2017...67/2021 - др. закон), треба да испуња-
вају и посебне услове прописане чланом 84 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, …67/2021 
и др.- закон), чланом 175. Статута Универзитета у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/17...3/19 и 4/19), 
чланом 114 Статута Пољопривредног факултета у Круше-
вцу и чланом 5. Правилника о условима, начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа сарадника 
на Пољопривредном факултету у Крушевцу. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су у обавези да Факултету доставе 
документацију којом доказују да испуњавају услове из овог 
конкурса: доказ о одговарајућој школској спреми (оверени 
преписи диплома о завршеним одговарајућим степенима 
студија и уверење о статусу студента докторских академ-
ских студија), доказ којим показује смисао за наставни рад, 
биографију, списак радова и радове, уверење надлежне 
полицијске управе да против кандидата није изречена пра-
воснажна пресуда за кривична дела прописана чланом 72 
став 4 Закона о високом образовању издато након објављи-
вања конкурса, фотокопију важеће личне карте, односно 
очитан образац чиповане личне карте. Документацију кан-
дидати подносе на горе наведену адресу. Документација се 
подноси у штампаном и електронском облику на ЦД-у, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене пријаве као и пријаве кандидата које нису комплетне 
или поднете по правилима расписаног конкурса, сматраће 
се неуредним пријавама и неће бити разматране, о чему 
Декан Факултета доноси посебан закључак и доставља га 
кандидату.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” БЛАЖЕВО
37226 Блажево-општина Брус

Стручни сарадник, педагог
са 50% радног времена 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и усло-
ве у складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени тласник РС”. бр. 88/17 
и 10/19, 6/20, 129/21) и то: 1) да има одговарајуће образо-
вање прописано Законом и важећег Правилника којим се 
прописује степен и врста образовања наставника и струч-
ног сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 2/22, 
6/22, 10/22, 15/22) 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављење мало-
летног лица и родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 

дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
која 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-вас-
питни рад. Докази о испуњености изнад наведених услова 
и то тачке 1, 3-5 су саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
за тачку 2) прибавља се пре закључења уговора. Остало: 
наставник, стручни сарадник у складу са члном 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или интердисипли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдидсиплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стучне области или области педагошких наука. 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10.сеп-
тембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачке (1) одељка 
„Остало” мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јес-
те и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију (поред горе наведене документа-
ције и извод из матичне књиге рођенихне старију од шест 
месеци), у овереној копији, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају кандидатима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу школе.

ОШ “ИВО ЛОЛА РИБАР”
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Сервирка
на одређено време до 31. августа 2023. 

године

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту сервирека може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања, прописано Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова, 
завршено средње образовање и радно искуство на тим 
пословима; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; извршена психо-
лошка процена способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; знање српс-
ког језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију; непостојање дискриминатор-
ног понашања на страни кандидата, утврђеног у складу са 
законом. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а документацију 
овог конкурса, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају Школи најкасније у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. доставити: доказ о 
држављанству оригинал или оверена фотокопија (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања оригинал или оверена фотокопија 
(уверење из суда да лице није правоснажном пресудом 
осуђено за наведена кривична дела и уверење из МУП-а 
да против лица није покренут кривични поступак - за оба 
уверења важи да нсу старија од 6 месеци). Пријаве треба 
послати на адресу: Основна школа „Иво Лола Рибар” Алек-
сандровац, Крушевачка број 16, 37230 Александровац. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 037/3552-353.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22

тел. 037/440-319

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 129/2021) за 
директора може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 
1 и 2, овог закона и то: 1. да поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 тач. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) за наставника 
средње стручне школе, за педагога и психолога, стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне области, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та); 2) на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10.септембра 2005. године; 2. да има дозволу 
за рад (положен стручни испит - лиценцу) за наставника, 
педагога или психолога; 3. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у поро-
дици, одузуимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5. да има држављанство Репу-
блике Србије; 6. да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 7. да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8. да је савла-
дало обуку и да има положен испит за директора устано-
ве. Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: 
одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар са 
званичне интернет странице МПНТР (http://www.mpn.gov.
rs); биометријски очитану личну карту тј. фотокопију личне 
карте; извод матичне књиге рођених (оргинал или овере-
на копија); доказ о стеченом одговарајућем образовању, у 
складу са одредбом члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања – диплома (оверена копија); доказ 
о положеном испиту за лиценцу, односно дозволи за рад 
наставника, васпитача или стручног сарадника, односно 
положеном стручном испиту (оверена копија); доказ о раду 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (најмање осам година) 
– потврда (оргинал или оверена копија); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (оргинал или оверена копија не старија од 6 месеци 
од дана објављивања конкурса); уверење, (извод из казне-
не евиденције надлежне полицијске управе), да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
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, (оргинал не старији 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса); уверење, 
надлежног суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак и истрага пред основним и вишим судовима и 
јавним тужилаштвима у Републици Србији, (оргинал не ста-
рији од 6 месеци од дана објављивања конкурса; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци од дана објављивања конкурса, оргинал или оверена 
копија); доказ о знању српског језика језика односно језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (подносе само 
кандидати који су стекли одговарајуће образовање на дру-
гом језику); доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата - извештај просветног саветника (оргинал 
или оверена фотокопија, а ако није вршен стручно педа-
гошки надзор у раду кандидата - потврду просветног савет-
ника да надзор није вршен (оргинал или оверена копија); 

Наука и образовање
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доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања (за кандидата на конкурсу 
који је претходно обављао дужност директора школе) или 
потврда Школске управе да у периоду његовог мандата 
није вршен стручно-педагошки надзор и спољашње вред-
новање школе (оргинал или оверена копија); потврда да 
је кандидат пријављен на обуку за испит за директора или 
уверење о савладаној обуци за полагање испита за дирек-
тора или да је обука у току или уверење о положеном испи-
ту за директора – лиценци за директора, уколико кандидат 
поседује исто; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби; оквирни план рада за време трајања мандата 
(није обавезно). Документација без доказа о положеном 
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће дужан, да у законском року, када министар 
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита 
за директора, положи наведени испит у складу са чланом 
122 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не, као ни фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа. Пријављени кандидати писмено 
ће бити обавештени о именовању директора у складу са 
законом. Пријаве на конкурс и достављена документација 
се не враћају кандидатима. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Сва потребна обавештења 
се могу добити у секретаријату школе на тел.037/440-319. 
Пријаве са доказима о испуњавању свих услова траже-
них конкурсом слати у затвореној коверти препорученом 
поштом, са назнаком: “Пријава на конкурс за директора”, 
на горе наведену адресу школе, или донети лично у затво-
реној коверти, са назнаком “Пријава на конкурс за директо-
ра”, радним даном од 08.00 до 13.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ”

37000 Крушевац, Балканска 56
тел. 037/448-052, 037/448-050

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139, 140 , и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - други закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” 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, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 
и 16/2022) и то: 1. услови у погледу врсте и степена обра-
зовања: одговарајући степен стручне спреме, одређеног 
занимања према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 
и 16/2022) и члану 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 - дру-
ги закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: 1) професор 
разредне наставе; 2) професор педагогије са претходно 
завршеном педагошком академијом или учитељском шко-
лом; 3) професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу; 4) мастер учитељ; 5) дипломирани учитељ 
- мастер; 6) професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу. 2. Остали услови за заснивање радног 
односа: да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу сматра 
се да има образовање из члана 142 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да стекне ово 
образовање у року од једне године, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 

саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је држављанин Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно васпитни рад – српски језик (доказ су у обавези 
да доставе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику) - доказије се потврдом одговарарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. Документација коју кандидат треба да 
приложи: попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http://www. mpn.gov.rs); уве-
рење о држављанству, оригинал или оверену фотокопију; 
уверење Министарства унутрашњих послова - надлежне 
полицијске управе да кандидат није осуђиван, оригинал 
или оверену фотокопију; потврда одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из српс-
ког језика (само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеном високом образовању; 
лица која имају звање професор педагогије достављају и 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о претходно 
завршеној педагошкој академији или учитељској школи; 
извод из матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију 
(није обавезно); биографију / ЦВ (није обавезно). Доказ о 
испуњености услова у погледу психичке, физичке и здрав-
ствене способности кандидат који буде изабран доставља 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање приликом одлу-
чивања, као ни фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Кандидат који се јавио на 
расписани конкурс може да достави допуну документације 
до тренутка док комисија за спровођење конкурса за избор 
кандидата за радно место наставника разредне наставе на 
одређено време не приступи и не отпочне обраду конкурс-
не документације и утврђивање испуњености законом про-
писаних услова за наставника разредне наставе кандидата 
који су се јавили на расписани конкурс. Након тога допу-
на документације неће бити могућа. Пријаве у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс за наставника разредне 
наставе на одређено време” достављати на горе наведену 
адресу, лично или поштом. На полеђини коверте навести 
име и презиме, адресу и број телефона за контакт. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на телефон 
037/448-052 и 037/448-050.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ “БОРА СТАНКОВИЋ”
16254 Богојевце, Владе Ђокића бб.

тел. 016/732-300

Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством - српски 

језик (94,44% радног времена) и 
стручни сарадник - библиотекар (5,56% 

радног времена)
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана до његовог 
повратка са боловања, а најдуже до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању.

Наставник предметне наставе – 
географија

са 15% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 60 дана 
до њеног повратка са трудничког боловања, 

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном занимању. 

ОСТАЛО: кандидати морају да испуњавају следеће услове: 
да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и то: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 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. Лица из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; да испуњавају услове у погледу стече-

ног образовања из Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
за радна места на које конкурише: наставник предметне 
наставе-српски језик, стручни сарадник-библиотекар и 
наставник предметне наставе-географија; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивана 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-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс се достављају следећи докази о испуњености усло-
ва конкурса:оригинал или оверена фотокопија диплома, 
или уверења о дипломирању ако није издата диплома (за 
лица која су завршила мастер академске студије и диплома 
основних и мастер академских студија); оригинал уверења 
о неосуђиваности из МУП-а надлежне полицијске управе 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству ори-
гинал или оверена копија (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал са холограмом или 
оверена копија); доказ да знају српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); радна биогра-
фија ЦВ (необавезно). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним и 
попуњеним пријавним формуларом доставља школи лично 
или путем поште на адресу: ОШ “Бора Станковић” Богоје-
вце, Владе Ђокића бб., 16254 Богојевце, са назнаком “За 
конкурс”: назив радног места на које конкурише, у року од 
8 дана од дана објављивања. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија именована Одлуком директора дел. бр. 91 од 
02.02.2023. године. Пре доношења одлуке о избору, кан-
дидати који испуњавају услове конкурса биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. О датуму и вре-
мену психолошке процене, кандидати биће обавештени 
на бројеве телефона које наводе у својим пријавама. Уко-
лико је већ извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај 
конкурс), кандидат ће у пријави назаначити када и где је 
извршена. Решење о избору кандидата по објављеном кон-
курсу у листу „Послови” доноси директор школе у складу 
са законом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа нема обавезу враћања кон-
курсне документације кандидатима. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе понедељком 
и четвртком од 10 до 12 часова на телефон: 016/732-300.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ”

15314 Крупањ, Радничка 5

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 85% радног времена, за рад у школи 
у Дворској и Костајнику

Наставник математике
за рад у школи у Крупњу

Наставник математике
са 66,67% радног времена, за рад у школи 

у Крупњу

Наставник математике
са 88,89% радног времена, за рад у школи

 у Дворској

Наставник математике
са 88,89% радног времена, за рад у школи

 у Костајнику

Наставник математике
са 88,89% радног времена, за рад у школи 

у Красави

Наука и образовање
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Наставник разредне наставе
за рад у школи у Лазама

Наставник разредне наставе
за рад у школи у Шљивови

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење) кандидати морају да испуњавају и услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/2018, 27/18 - др. 
закони, 6/2020 и 129/2021): да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника за рад у основној школи („Сл. гл. РС” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 
и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021): 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије); (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, 2) високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005.; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство РС; да 
знају језик на коме се оставрује васпитно-образовни рад 
(односи се на кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику).

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријемни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Уз пријемни формулар (са званичне интернет 
странице), потребно је да достави школи: радну и личну 
биографију са адресом и контакт телефоном - ЦВ; дипло-
му одговарајућег степена и врсте стручне спреме (оргинал 
или оверену фотокопију); кандидат који има високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена доставља 
оргинал ил оверену фотокопију дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских студија; 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија да није старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених издат на прописаном 
обрасцу са холограмом (оригинал или оверена фотокопија 
да није старије од 6 месеци); уколико диплома није изда-
та на српском језику, потврду да зна српски језик, за лица 
која нису стекла образовање на српском језику - доказ о 
положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе, односно доказ о положе-
ном испиту из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће висикошколске установе за радно место (ори-
гинал или оверена фотокопија) - прилажу само кандидати 
за наставнике. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Обра-
зац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете науке и технолошког развоја у делу 
Ново на сајту, на адреси http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Прија-
ве са потребном документацијом доставити поштом или 
лично у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на неодређено 
време ____ (са називом радног места на које се кандидат 
пријављује) - не отварај”, на адресу школе. Фотокопије које 
нису оверене од стране надлежне установе неће се узимати 
у разматрање као и неблаговремене и непотпуне пријаве. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована решењем 
директора.

Радник на одржавању чистоће
са 60% радног времена, за рад у школи 

у Богоштици

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава и 
посебне услове из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/2018, 27/18 - др. 
закони, 6/2020 и 129/2021); да има основно образовање/
основну школу; 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 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; да има држављанство РС; да зна српски 
језик (односи се на кандидате који образовање нису стекли 
на српском језику).

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. Уз пријавни формулар (са званичне интернет 
странице), потребно је доставити школи: радну и личну 
биографију са адресом и контакт телефоном - ЦВ; ори-
гинал или оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи (оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија да није старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија да није 
старија од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија да није старија од 6 месеци). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима - лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду.

НИШ

ТРГОВИНСКА ШКОЛА НИШ
18000 Ниш, Мајаковског 2

Чистачица
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пред-
виђених 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), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене члановима 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закони 6/2020 и 129/2021) и члана 16, 25 и 
53 Правилника о организацији и систематизацији послова 
у Трговинској школи (дел.бр. 131/2 од 23.03.2018. године) 
и то: да има одговарајуће образовање (први степен струч-
не спреме, односно завршена основна школа); да има пси-
хичку, физичку и здраствену 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 родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство РС; да зна српски језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад. Уз пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су дуж-
ни да приложе одговарајућу документацију којом доказују 
испуњеност прописаних услова, и то: кратку биографију 
(ЦВ); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима (доказ подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду); уверење о неосуђиваности (не старије 
од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију- уве-
рење из МУП- а; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; доказ о 
знању српског језика подносе само кандидати који оразо-
вање нису стекли на српском језику. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
конкурсну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају лично или поштом на адре-
су: Трговинска школа Ниш, Мајаковског бр. 2, са назнаком 

„За конкурсну комисију”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Инфор-
мације о конкурсу се могу добити телефоном на број: 
018/235-392 и 018/4150-481.

ОШ “УЧИТЕЉ ТАСА”
18000 Ниш, Рајићева 24

Стручни сарадник – психолог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање – предвиђено чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно високо образовање стечено: на сту-
дијама другог степена – мастер академске студије, мастер 
струковне или специјалистичке академске студије (студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
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 наука 
– у ком случају је неопходно да су завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године за наставника основне школе, педагога или 
психолога и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 
16/2022); услов из члана 142 став 1 и 4. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
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-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву са биограф-
ским подацима на конкурс кандидат подноси: попуњен 
пријавни формулар који се преузима са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; доказ о стеченом одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању, 
односно уверења о стеченом одговарајућем образовању 
за лица којима још није издата диплома; кандидати који су 
завршили други степен, достављају и диплому са основних 
академских студија); доказ о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање – не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о испуњењу услова из чл. 142 став 1 и 4. 
Закона о основама система образовања и васпитања: 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 психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе 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 или доказ о положеном стручном испиту, односно о 
положеном испиту за лиценцу (оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству Републике Србије, не ста-
рије од шест месеци (оригинал или оверена фотокопија); 
уколико кандидат није стекао образовање на српском јези-
ку у обавези је да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оверена фотокопија). Лекарско уверење као доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Уколико учесник конкурса не достави доказе из тач-
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ке 4. пријава се сматра потпуном, али кандидат који буде 
засновао радни однос по конкурсу, обавезан је да наведено 
образовање стекне у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. У току поступка одлучивања о избору 
кандидата за пријем у радни однос врши се претходна про-
вера психолошких способности кандидата који уђу у ужи 
избор. Проверу психолошких способности за рад са уче-
ницима врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава по конкурсу је 8 дана. Пријаве са потребном доку-
ментацијом слати поштом у затвореној коверти са назна-
ком „Пријава на конкурс за пријем у радни однос” на адресу 
ОШ “Учитељ Таса”, Рајићева 24, 18000 Ниш или предати 
непосредно у школи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати, а сви кандидати у пријави треба да 
наведу број контакт телефона и тачну адресу. 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 („Службени глас-
ник РС”, број 87/18).

ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49а

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова прописаних чл. 24-29 Закона 
о раду („Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17-
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), испуњава и 
посебне услове прописане члановимам 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - 
др. закон, 6/2020 и 129/2021), односно члановима 17 и 20 
Правилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ “Радоје Домановић” у Нишу, и то ако: има одговарајуће 
образовање; има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, 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; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на коме остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености наведених услова саставни су 
део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2) који се 
прибавља пре закључења уговора о раду. У смислу усло-
ва који се тичу образовања кандидата, чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања прописано 
је следеће: Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 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 
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. 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС – 
Просветни гласник”, бр. 11/2012...10/2022) у члану 2 став 
1 прописани су степен и врста образовања које кандидати 
морају да поседују на следећи начин: Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада у разредној настави може да 
изводи: професор разредне наставе, професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учи-
тељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне кул-
туре за основну школу. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи. Уз пријавни формулар кандида-
ти су дужни да приложе одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност наведених прописаних услова, и то: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању (кандида-
ти који су завршили студије другог степена достављају и 
диплому са основних академских студија); извод из матич-

не књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом); 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
уверење о неосуђиваности које издаје МУП (не старије од 
30 дана); личну биографију са основним подацима о кан-
дидату (ЦВ). Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Пријава на кон-
курс обавезно садржи податке о кандидату (име и презиме, 
адреса пребивалишта, односно боравишта, контакт теле-
фон, адреса електронске поште). Сви докази прилажу се 
у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве на конкурс 
могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и прија-
ве са неовереним фотокопијама, неће бити узете у раз-
матрање. Кандидати који испуњавају услове за оглашено 
радно место а чије су пријаве благовремене, потпуне и уз 
које су приложени сви потребни докази и који су изабрани 
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандаризованих 
поступака. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима и сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложене 
листе од стране конкурсне комисије. Разговор са кандида-
тима обавиће се у просторијама ОШ „Радоје Домановић” у 
Нишу, с тим што ће кандидати о датуму и времену разгово-
ра бити обавештени на адресу, мејл адресу, односно преко 
броја телефона који су навели у својим пријавама. Прија-
ве са доказима о испуњености услова предати непосред-
но у секретаријату школе или послати на следећу адресу: 
Основна школа „Радоје Домановић”, Генерала Милојка 
Лешјанина 49а, 18000 Ниш. Пријаве се предају у затворе-
ној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос 
на неодређено време – наставник разредне наставе”. Напо-
мена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази биће закључком одбачене. Информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 018/254-066. Лице за 
контакт је секретар школе.

ОШ “СТЕФАН НЕМАЊА”
18000 Ниш, Косовке девојке бб.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. тумачење), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 140 , 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 
6/20, 129/21), и то: да има одговарајуће образовање: у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19 и 6/20, 129/21) - под одговарајућим образо-
вањем подразумева се високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, као и да степен и врста образовања 
буду у складу са Правиликом о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 заштитећних међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се може преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете (www.mpn.gov.rs/formular за пријем у 
радни однос однос у установама образовања и васпитања), а 
потребну документацију заједно са одштампаним и попуње-
ним пријавним формуларом достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кандидата; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију не старију од 6 месесци); уверење о држављан-

ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; лица која су стекла звање мастер дос-
тављају још и оверену фотокопију дипломе којом потврђују 
да имају завршене основне академске студије студијског 
програма; уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ 
о неосуђиваности (оригинал или оверена фотокопија не 
старије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику; 
доказ представља потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика; 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, изабрани канди-
дат ће доставити пре закључења уговора о раду (лекар-
ско уверење). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе која утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
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 ученицима. 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 разго-
вора са кандидатима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана од дос-
тављања образложене листе. Рок за подношење 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 надлеж-
ног органа. Приложен аконкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Пријаве са доказима о испуњености 
услова (потребну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом) доставити лично у школу, радним даном од 
09: 00 до 14: 00 часова, у затвореној коверти, са назнаком 
„За конкурс-уписати радно место за које се конкурише”, или 
слати на адресу школе: Основна школа „Стефан Немања” у 
Нишу, улица Косовке девојке бб, Ниш, са назнаком „За кон-
курс-уписати радно место за које се конкурише”. Контакт 
телефон: 018/4213-009.

ОШ “ЉУПЧЕ НИКОЛИЋ”
18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића 10

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: основно образовање; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; неосуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије. Доказ 
о испуњености услова из става 3. тачка 1), 3) и 4) текста 
конкурса подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 3. 
тачка 2) текста конкурса пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни фор-
милар са званичне интернет странице Министарства про-
свете. Формулар је доступан на адреси: https://prosveta.gov.
rs/wp-content/uploads/2022/03/Prijavni-formular-2021-2022.
docx; сведочанство или уверење/потврда о завршеној 
основној школи (оригинал или оверена фотокопија); пода-
так из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
(казнена евиденција се води код полицијских управа према 
месту рођења кандидата) мора бити издат после објављи-
вања конкурса; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) не старије од 6 месеци. 
Приликом пријаве на конкурс назначити да је пријава по 
конкурсу број 69.

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: одговарајуће образовање: основно образовање; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; неосуђивано 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 

Наука и образовање
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родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије. Доказ 
о испуњености услова из става 3. тачка 1), 3) и 4) текста 
конкурса подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 3. 
тачка 2) текста конкурса пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни фор-
милар са званичне интернет странице Министарства про-
свете. Формулар је доступан на адреси: https://prosveta.gov.
rs/wp-content/uploads/2022/03/Prijavni-formular-2021-2022.
docx; сведочанство или уверење/потврда о завршеној 
основној школи (оригинал или оверена фотокопија); пода-
так из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
(казнена евиденција се води код полицијских управа према 
месту рођења кандидата) мора бити издат после објављи-
вања конкурса; извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) не старије од 6 месеци. 
Приликом пријаве на конкурс назначити да је пријава по 
конкурсу број 70.

Радник на одржавању хигијене
са 95% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: основно образовање; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; неосуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство Републике Србије. Доказ 
о испуњености услова из става 3. тачка 1), 3) и 4) текста 
конкурса подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 3. 
тачка 2) текста конкурса пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен пријавни фор-
милар са званичне интернет странице Министарства про-
свете. Формулар је доступан на адреси: https://prosveta.gov.
rs/wp-content/uploads/2022/03/Prijavni-formular-2021-2022.
docx; сведочанство или уверење/потврда о завршеној 
основној школи (оригинал или оверена фотокопија); пода-
так из казнене евиденције надлежне полицијске управе 
(казнена евиденција се води код полицијских управа према 
месту рођења кандидата) мора бити издат после објављи-
вања конкурса; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија) не старије од 6 месеци.

Радник на одржавању хигијене
са 60% радног времена, у издвојеном 

одељењу школе у Краљеву

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: основно образовање; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; неосуђивано 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; 
држављанство Републике Србије. Доказ о испуњености 
услова из става 3. тачка 1), 3) и 4) текста конкурса под-
носе се уз пријаву на конкурс, а из става 3. тачка 2) текста 
конкурса пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс доставити: попуњен пријавни формилар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете. Формулар 
је доступан на адреси: https://prosveta.gov.rs/wp-content/
uploads/2022/03/Prijavni-formular-2021-2022.docx; сведо-
чанство или уверење/потврда о завршеној основној школи 
(оригинал или оверена фотокопија); податак из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе (казнена евиден-
ција се води код полицијских управа према месту рођења 
кандидата) мора бити издат после објављивања конкурса; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија) не старије од 6 месеци. ОСТАЛО: Рок за 
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Конкурсну документацију кандидати достављају на 
адресу: ОШ „Љупче Николић” улица Тихомира Ђорђевића 
10, 18220 Алексинац.

НОВИ ПАЗАР

ОШ “Др ИБРАХИМ БАКИЋ”
Лескова - Тутин
36323 Лескова

тел. 020/452-554

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020, 129/2021,) у даљем тексту: Закон: одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона и то: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: 1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
Закона мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела 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 родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да није правноснажно осуђиван за привредни преступ у 
вршењу дужности; држављанство Републике Србије; зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и 
стручног сарадника, односно положен стручни испит; да је 
прошао обуку и има положен испит за директора устано-
ве; да има најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност. Изузетно, ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем, дужност директора може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 закона 
за наставника основне школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора и најмање 10 година рада у установи након сте-
ченог образовања. Кандидати треба да приложе: пријав-
ни формулар; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора школе за 
време трајања мандата; доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, односно извод из матичне књиге рође-
них, не старије од 6 месеци); оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за наставника, педагога или пси-
холога (дозвола за рад); потврду о радном стажу у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; уверење из надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела наведена у 
условима за избор директора, издато након објављивања 
конкурса; уверење основног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак за наведена кривична дела, 
издато након објављивања конкурса; уверење привредног 
суда да кандидат није правноснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу дужности; доказ о познавању језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад; лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; извештај просветног 
саветника као доказ о резултату стручно-педагошког наџо-
ра у раду кандидата, уколико поседује; доказ о резултати-
ма стручно-педагошког наџора школе и оцену спољашњег 
вредновања, уколико је кандидат претходно обављао дуж-
ност директора; оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за директора 
школе). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 

пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са докумен-
тима слати на адресу: Основна школа „Др Ибрахим Бакић”, 
Лескова, 36320 Тутин, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
директора”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона 020/452 554, или 069/665-053.

ЕКОНОМСКО - ТРГОВИНСКО 
ШКОЛА

НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, 28. новембар 163

тел. 020/319-198

Наставник српског језика и књижевности 
(са 28% радног времена) и наставник 

српског језика као нематерњег (са 22% 
радог времена)

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (до повратка 

породиље са боловања)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњва услове услове из чла-
на 139 Зкона о основма система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник”, број 88/17, 27/18- други закон, 10/19, 27/18- 
други закон, 6/20 и 129/21): 1. да има одговорајуће оброза-
вање прописано чланом 140 Закона о основама систма обр-
зовања и васпитања („Сл. гласник”, број 88/17, 27/18- други 
закон, 10/19, 27/18- други закон, 6/20 и 129/21), као и степен 
и врсту образовања Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Службени 
гласник РС” број 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/18 и 
7/2019, 2/20 и 4/22); 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 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 детета, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвљење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (образовно васпитни рад се изводи на срп-
ском језику и босанском језику). Уз одштампани примерак 
пријемног формулара који је прописан на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког разовја, кандидати су дужни да доставе следећу доку-
ментацију: диплома о завршеном одговарајућем вискоком 
образовању (оргинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверење о завршеним основним акадмеским и мастер сту-
дијама), уверење о држављанству не старије од 6 месеци, 
оргинал или оверена фотокопија; извод из матичне књи-
ге рођених- не старије од 6 месеци, оргинал или оверена 
фотокопија; знање српског језика односно босанског језка 
кандидат доказује стеченим средњим, вишим или високим 
образовањем на наведеним језицима или да је кандидат 
положио испит из нведених језика по програму високош-
колске установе (оргинал или оверена фотокопија); доказ 
о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат доказује уверењем из казнене евиденције да није 
осуђиван издато од МУП-а РС и уверењем надлежног суда 
РС, да није покренут кривични поступак и истрага не ста-
рије од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс 
(оргинал или оверена фотокопија); - оргинал или оверену 
кпију потврде Повереника за заштиту равноправности да 
за кандидата није утврђено дискриминаторно пононашање 
(не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс) захтев за издавање потврде учесник конкурса 
подноси Поверенику за заштиту родне равноправности у 
слободној форми на имејл, povernik@ravnopravnost.gov.rs 
или поштом на адресу Повереник за заштиту родне рав-
ноправости, Булевар Краља Александра 84 Београд, са 
назнаком да је потврда потребна ради учешћа на конкурсу 
и са наводјењем имена, презимена, ЈМБГ и адресе учес-
ника конкурсу на који се доставља потврда, затхев мора 
бити својеручно потписан. Доказ да има психичку, физич-
ку и здравсвену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) прибавља кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у новинама Националне службе 
за запошљавање “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс уз 
потребну документацију, заинтересовани кандидати могу 
доставити лично или поштом на адресу: Економско-трго-
винска школа у Новом Пазару ул. 28. Новембар бр. 163 
Нови Пазар 36 300. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити у скретаријату школе на број тел. 020/318-198.

Наука и образовање



   |  Број 1026-1027 | 08.02.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs44 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”
36300 Нови Пазар, Ослобођења 39

тел. 020/336-991

Наставник клавира 
6 извршилаца у матичној школи у Новом 

Пазару и 3 извршиоца у ИО Рашка
9 извршилаца

Наставник гитаре
(4 извршиоца у матичној школи у Новом 

Пазару и 1 извршилац у ИО Рашка)
5 извршилаца

Наставник хармонике
у матичној школи у Новом Пазару

Наставник виолине
у матичној школи у Новом Пазару

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139, 140 , и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019, 27/18 – др. Закон, 
6/20 и 129/21). Степен и врста образовања мора бити у 
складу са чланом 2 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/13, 2/17, 9/19, 
1/20, 9/20, 18/20, 16/22). Кандидат мора: 1) да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 4) и 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик. У поступку одлучивања о избору кандидата комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, врши ужи избор кандидата које упућује на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. У року од 
осам дана од дана добијања резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима, сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од 
обављеног разговора са кандидатима.

ОСТАЛО: кандидати подносе попуњен формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз попуњен пријавни фор-
мулар, поред радне биографије, кандидати, у оригиналу 
или овереној фотокопији, прилажу: - диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, са исправом коју издаје висо-
кошколска установа, а којом кандидат доказује да је стекао 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина сагласно члану 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; - доказ о неосуђиваности за 
кривична дела и о непостојању дискриминаторног пона-
шања сагласно члану 139, став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (извод из казнене еви-
денције МУП-а Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
- уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци); - извод из матичне књиге рођених; - доказ 
о знању српског језика који на српском језику нису стекли 
одговарајуће образовање; Пре закључења уговора о раду, 
кандидати доносе доказ о испуњености услова из члана 
139 Став 1. Тачка 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима). Рок за подно-
шење пријава је осам дана од дана објављивања конкурса, 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве доставити лично или путем поште на адресу шко-
ле: Школа за основно музичко образовање и васпитање 
„Стеван Мокрањац”, Нови Пазар, Ослобођења 39, 36300 
Нови Пазар.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

21410 Футог, Царице Милице 1

1. Наставник немачког језика
са 55,56% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 , 140, 142 и 144 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање, у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласнику РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 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 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.

2. Чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021): да има основно образовање; 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.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи и то: доказ о одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе траженог степена и врсте образо-
вања, односно уверења - ако диплома није издата, за кан-
дидате који су завршили други степен достављају и дипло-
му са основних академских студија); уверење или потврда 
о неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање које издаје надлеж-
на полицијска управа (не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија); уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Уз наведену документацију кандидат 
треба да приложи и Пријаву на конкурс која треба да садр-
жи име и презиме, адресу пребивалишта или боравишта, 
контакт телефон кандидата; радну биографију и овере-
ну копију дозволе за рад (лиценце) уколико је кандидат 
поседује. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална служба за запо-
шљавање. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, 
непотпуне, као и пријаве са неовереном документацијом, 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити са назнаком „За конкурс ____ (навес-
ти назив радног места за који се конкурише) ”, на горе наве-
дену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”

21000 Нови Сад, Максима Горког 54

1. Чистачица
2. Чистачица

са 87% радног ангажовања

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 и 10/19, 6/20 и 
129/21): 1) да има основно образовање; 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 или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик. 
Документа која се достављају: пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; траженог степена 
и врсте образовања, односно уверења - ако диплома није 
издата; доказ о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија; извод 
из матичне књиге рођених са холограмом; оригинал или 
оверена фотокопија; оверена фотокопија доказа о знању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику); доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања које издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци). 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати који испуњавају услове за 
пријем у радни однос биће упућени на претходну психо-
лошку процену за рад са децом и ученицима у НСЗ. Рок за 
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају на адресу: ОШ “Ђорђе 
Натошевић” Нови Сад, Максима Горког 54, са назнаком „За 
конкурс”. Ближа обавештења могу се добити у секретарија-
ту школе на телефон 021/6612-957, лок 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР”

21000 Нови Сад, Боре Продановића 15а

Наставник биологије
са 60% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуниуслове и прописане у 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) и Правилником о врсти и степену обра-
зовања 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, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22 
и 15/22) и то: да је стекао одговарајуће високо образовање: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 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.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком био-
графијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену копију изво-
да из матичних књиге рођених; доказ о неосуђиваности 
уверење из казнене евиденције да лице није осуђивано 
(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 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела 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 да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српскогјезика као и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ о знању српског 
језика кандидат доставља само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду). Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос, у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних 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 психолошке процене за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља раз-
говор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Напомена: 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. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве без потребне документације, као и фотокопије 
докумената које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или поштом на адресу школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назна-
ком “За конкурс за пријем у радни однос ____ (навести рад-
но место)“. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе радним данима од 9-13 часова, путем 
електронске поште: os.petefi.sekretar@gmail.com или путем 
телефона 021/547-465.

ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР”
21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1

1. Наставник предметне наставе музичке 
културе

са 50% радног времена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/18 - други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи „Службени 
гласник РС” - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 
и 16/2022), 2. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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; 3. да има 
држављанство Републике Србије, 4. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

2. Сервирка
УСЛОВИ: 1. да кандидат има II степен стручне спреме; 2. 
да има психичку физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-

на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије, 5. да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: уз одштампан пријавни формулар (преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, линк: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc) кандидати 
треба да доставе: оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци, (оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о некажњавању из МУП-а, не старије од 6 месеци; 
кратку биографију или ЦВ. Доказ о здравственој, психичкој 
и физичкој способности прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Доказ о знању српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља кандидат које 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон 021/760-014. 

ОШ ”БРАЋА НОВАКОВ”
21433 Силбаш, Краља Петра Првог 103

1. Наставник предметне наставе техника 
и технологија

са 70% радног времена

2. Педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандида поред општих услова предвиђених чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1-5, чланом 140 став 
1 и 2, чланом 142 став 1, 2 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
- др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), и то: 1. да кандидат има 
одговарајуће образовање према одредбама Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника 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, 2/22, 
5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 16/22); 2. Да кандидат 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 родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање 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 које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да доставе: пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, линк: http://www.mpn.gov.
rs/wp-content/uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.
doc, кратку биографију или ЦВ, оверен препис /фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење из казнене евиденције о неосуђива-
ности (прибављено од стране надележног органа МУП-а, не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подно-
си само кандидат који није стекао диплому на српском језику. 
Доказ о испуњености услова по тачкама 1, 3, 4 и 5 подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 подноси се пре 
закључења уговора о раду.

3. Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-

не услове предвиђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), и то:1. да канди-
дат има одговарајуће образовање – основно образовање у 
складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова и радних задатака; 2. да кандидат 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 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; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 
пријавни формулар, који се преузима са интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, линк: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, кратку биографију или 
ЦВ, оверен препис /фотокопију дипломе о стеченом основ-
ном образовању; уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци, (оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(прибављено од стране надележног органа МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци). Доказ о познавању српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
само кандидат који није стекао диплому на српском језику. 
Доказ о испуњености услова по тачкама 1, 3, 4 и 5 подносе 
се уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 2 подноси се пре 
закључења уговора о раду.

4. Домар / мајстор одржавања – ложач
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове предвиђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19 6/20) и то: 1. да кандидат има 
одговарајуће образовање – средње образовање (трећи или 
четврти степен) у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији послова и радних задатака; 2. положен 
стручни испит за рад са судовима под притиском (за посло-
ве руковања постројењем у котларници); 3. да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 5. да има држављанство Републике 
Србије; 6. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да доставе: пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, линк: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, кратку био-
графију или ЦВ, оверен препис /фотокопију дипломе о сте-
ченом основном образовању; оверен препис / фотокопија 
стручног испита за рад са судовима под притиском; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци, (оригинал 
или оверену фотокопију); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); уверење из каз-
нене евиденције о неосуђиваности (прибављено од стране 
надележног органа МУП-а, не старије од 6 месеци). Доказ 
о познавању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси само кандидат који није 
стекао диплому на српском језику. Доказ о испуњености 
услова по тачкама 1, 2, 4, 5 и 6 подносе се уз пријаву на 
конкурс, а доказ из тачке 3. подноси се пре закључења уго-
вора о раду.

ОСТАЛО:Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе на адре-
су: ОШ ”Браћа Новаков”, Краља Петра Првог 103, 21433 
Силбаш, са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање
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ОШ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
21240 Тител, Милоша Црњанског 3

1. Наставник математике
3 извршиоца 

2. Наставник физике

3. Наставник географије
са 55% радног времена

4. Наставник технике и технологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања наведених послова 
може да буде примљен кандидат који поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” број: 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлукаУС, 113/17 и 95/2018 - аут. тумачење) испуњава и 
посебне услове из члана 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” број: 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 И 
129/2021) и то да: 1) има одговарајуће образовање про-
писано чланом 140 став 1 и став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Слжбени 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, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022) и то: чланом 3. став 1 тачка 
9) за наставника математике; чланом 3 став 1 тачка 8) за 
наставника физике; члном 3 став 1 тачка 7) за наставника 
географије и члном 3 став 1 тачка 13) за наставника тех-
нике и технологије; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способности за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиља у 
породици, одузимања малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и лице за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторско понашање; 4) да има 
држављанства Републике Србије; 5) знање српског језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи. Докази 
о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) члана 
139 Закона о основама система образовање и васпитања 
подносе се уз пријаву на конкурс, док се доказа из тачке 2 
прибавља пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
се пријављује на конкурс попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним формула-
ром, достављају установи. Уз пријавни формулар кандида-
ти су дужни да приложе одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова и то: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, степену и врсти стручне спреме у складу са Законом 
и Правилником. Лица која су стекла академско звање мас-
тер у обавези су да доставе и оверену фотокопију дипломе 
о завршеним основним академским студијама. Кандидати 
треба да доставе и исправу којом се доказује да је кан-
дидат стекао образовање из психилошкох, педагошких и 
методичких дисциплина, односно да је кандидат положио 
испит из педагогије и психологије); уверење да кандидат 
није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона (оригинал или оверену фотокопију уверења 
о некажњавању из МУП-а, не старије од шест месеци); 
уверење о држављанству Републике Србије не статије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству); извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених); доказ о знању језика (српског језика) 
на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; кратку биографију (ЦВ) и податке о свом 
професионалном развоју (портфолио). Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који има доз-
волу за рад наставника (лиценцу) пожељно је да уз своју 
пријаву на конкурс приложи и овај документ (оригинал 
или оверену фотокопију). Кандидати који буду испуњавали 
законом прописане услове, биће упућени на претходну пси-
холошку процену способноси за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. Раз-
говор са кандидатима биће обављен у просторијама ОШ 
„Светозар Милетић” Тител, с тим што ће кандидати о тач-
ном датуму и времену разговора бити обавештени на број 
контакт телефона који су навели у својој пријави. Одлуку 
о избору кандидата донеће директор школе у року од 8 

дана од дана пријема образложене листе кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Пријава на кон-
курс заједно са потребном документацијом достављају се у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос” поштом на адресу школе: ОШ „Светозар Милетић” 
Тител, ул. Милоша Црњанског бр. 3, 21240 Тител или се 
могу предати лично у секретаријату школе сваког радног 
дана од 08.00 до 13.00 часова. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као 
и пријаве са неовереним фотокопијама, неће се узимати у 
разматрање. За све додатне информације о конкурсу, заин-
тересовани кандидати могу се обратити секретару школе 
сваког радног дана у времену од 08.00 до 13.00 часова. 
Телефон за информације 021/2960-031.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ“

Младеново, Краља Петра Првог 40

Директор
на манданти период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 122, 139 , чланом 
140 став 1, 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/2019 и 6/2020, 129/2021) и то: да поседује 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања стечено за 
наставника, педагога или психолога за рад у основној шко-
ли: 1. на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; лице из става 1 тачка 1). 
подтачка (2). члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; 2. на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника 
и стручног сарадника, односно положен стручни испит; 
да има завршену 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 да за њега 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.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз одштампан и попуњен формулар 
треба да достави: преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима и оквирни план рада за време мандата; 
диплому о стеченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; уверење о држављанству Републике Србије; лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; (може и из досијеа, 
а кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења 
уговора о међусобним правима и обавезама доставити ново 
лекарско уверење); потврду о годинама рада на послови-
ма образовања и васпитања после стеченог одговарајућег 
образовања; уверење надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова 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; 

(издат по објављивању конкурса); извод из матичне књиге 
рођених за кандидате који су променили име или презиме 
после издавања дипломе; извештај просветног саветника 
о резултату стручно-педагошког надзора кандидата (ако га 
кандидат има); извештај стручно педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (обавезно доставља 
кандидат који је претходно обављао дужност директора 
установе, под условом да је било спољашње вредновање за 
време трајања мандата); уверење одговарајуће високошкол-
ске установе о знању српског језика, уколико кандидат одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику; уверење 
о положеном испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит за директора 
школе). Документација се подноси у оригиналу или овереној 
фотокопији. Оверена документа која су кандидати у обаве-
зи да доставе треба да буду оверена у складу са Законом о 
оверавању потписа, рукописа и преписа, односно код јавног 
бележника. Пријавни формулар се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, линк: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање “Послови”. Пријаву на 
конкурс, одштампану са званичног сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, својеручно потписану, 
заједно са потребном документацијом, доставити школи на 
адресу ОШ „Бранко Ћопић”, Краља Петра Првог 40, 21422 
Младеново, са назнаком „Пријава на конкурс за избор дирек-
тора” или лично у секретаријату школе од 8 до 12 часова 
сваког радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
комисија неће узимати у разматрање. Конкурсна документа-
ција се не враћа. Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе на телефон број 021/2067-018.

АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7

1. Ванредни или редовни професор за 
област музичке уметности, ужа област 

Клавир
на одређено време 5 година или на 

неодређено време

2. Ванредни или редовни професор за 
област музичке уметности, ужа област 

Дувачки инструменти (Обоа)
на одређено време 5 година или на 

неодређено време

3. Ванредни или редовни професор за 
област музичке уметности, ужа област 

Дириговање
на одређено време 5 година или на 

неодређено време

4. Ванредни или редовни професор за 
област музичке уметности, ужа област 

Теоријско уметнички музички предмети
на одређено време 5 година или на 

неодређено време

5. Ванредни или редовни професор за 
област ликовних уметности, ужа област 

Сликарство
на одређено време 5 година или на 

неодређено време

6. Ванредни или редовни професор 
за област драмских и аудиовизуелних 
уметности, ужа област Дизајн светла

на одређено време 5 година или на 
неодређено време

7. Ванредни или редовни професор 
за област драмских и аудиовизуелних 

уметности, ужа област Глумачке 
вештине (на мађарском језику)

са 50% радног времена, на одређено време 5 
година или на неодређено време

8. Ванредни или редовни професор 
за област драмских и аудиовизуелних 

уметности, ужа област Глумачке 
вештине

на одређено време 5 година или на 
неодређено време

Наука и образовање
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9. Ванредни професор за област 
ликовних уметности, ужа област 

Графика
на одређено време 5 година

10. Доцент или ванредни професор за 
област музичке уметности, ужа област 

Дувачки инструменти (Фагот)
на одређено време 5 година

11. Доцент или ванредни професор за 
област ликовних уметности, ужа област 

Цртање
на одређено време 5 година

12. Доцент или ванредни професор за 
област примењених уметности и дизајна, 

ужа област Сценографија
са 30% радног времена, на одређено време 5 

година

13. Доцент за област драмских и 
аудиовизуелних уметности, ужа област 

Глумачке вештине
на одређено време 5 година

14. Стручни сарадник за област 
примењених уметности и дизајна, ужа 

област Графички дизајн
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: Општи услови за избор у звања наставника: 

За радно место 1: Диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области музичке уметности, ужа област клавир, односно висо-
ко образовање мастер академских студија из области музичке 
уметности, ужа област клавир и испуњени услови из члана 74 
Закона о високом образовању.

За радно место 2: Диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, 
односно акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом обра-
зовању из области музичке уметности, ужа област дувачки 
инструменти (обоа), односно високо образовање мастер ака-
демских студија из области музичке уметности, ужа област 
дувачки инструменти (обоа) и испуњени услови из члана 74 
Закона о високом образовању.

За радно место 3: Диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, 
односно акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом обра-
зовању из области музичке уметности, ужа област хорско 
дириговање и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању.

За радно место 4: Диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзитету, 
односно акредитованом студијском програму у земљи или у 
иностранству, призната у складу са Законом о високом обра-
зовању из области музичке уметности, ужа област компози-
ција, односно високо образовање мастер академских студија 
из области музичке уметности, ужа област композиција и 
испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 5: Диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универ-
зитету, односно акредитованом студијском програму у 
земљи или у иностранству, призната у складу са Законом 
о високом образовању из области ликовних уметности, ужа 
област сликарство, односно високо образовање мастер 
академских студија из области ликовних уметности, ужа 
област сликарство и испуњени услови из члана 74 Закона о 
високом образовању.

За радно место 6: Диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области драмских и аудиовизуелних уметности, односно висо-
ко образовање мастер академских студија из области драм-
ских и аудиовизуелних уметности, ужа област дизајн светла и 
испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 7: Диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзите-
ту, односно акредитованом студијском програму у земљи 
или у иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању из области драмских и аудиовизуелних 

уметности, односно високо образовање мастер академских 
студија из области драмских и аудиовизуелних уметности, 
ужа област глума или режија и испуњени услови из члана 74 
Закона о високом образовању.

За радно место 8: Диплома доктора уметности или магистра 
уметности стечена на акредитованом универзитету, односно 
акредитованом студијском програму у земљи или у иностран-
ству, призната у складу са Законом о високом образовању из 
области драмских и аудиовизуелних уметности, односно висо-
ко образовање мастер академских студија из области драм-
ских и аудиовизуелних уметности, ужа област глума и испуње-
ни услови из члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 9: Диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзите-
ту, односно акредитованом студијском програму у земљи 
или у иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области ликовних уметности, ужа област гра-
фика, односно високо образовање мастер академских сту-
дија из области ликовних уметности, ужа област графика и 
испуњени услови из члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 10: Диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзите-
ту, односно акредитованом студијском програму у земљи 
или у иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању из области музичке уметности, ужа област 
дувачки инструменти (фагот), односно високо образовање 
мастер академских студија из области музичке уметности, 
ужа област дувачки инструменти (фагот) и испуњени услови 
из члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 11: Диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзите-
ту, односно акредитованом студијском програму у земљи 
или у иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области ликових уметности, односно високо 
образовање мастер академских студија из области ликовних 
уметности и испуњени услови из члана 74 Закона о високом 
образовању.

За радно место 12: Диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзите-
ту, односно акредитованом студијском програму у земљи 
или у иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области примењених уметности и дизајна, 
ужа област сценографија односно високо образовање мас-
тер академских студија из области примењених уметности 
и дизајна, ужа област сценографија и испуњени услови из 
члана 74 Закона о високом образовању.

За радно место 13: Диплома доктора уметности или 
магистра уметности стечена на акредитованом универзите-
ту, односно акредитованом студијском програму у земљи 
или у иностранству, призната у складу са Законом о високом 
образовању из области драмских и аудиовизуелних умет-
ности, односно високо образовање мастер академских сту-
дија из области драмских и аудиовизуелних уметности, ужа 
област глума и испуњени услови из члана 74 Закона о висо-
ком образовању. Обавезни и изборни услови за радна места 
од 1 до 13 утврђени су Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду за поље уметности. У звање наставника може 
бити изабрано лице које испуњава критеријуме прописане 
чланом 74 Закона о високом образовању, Минималним усло-
вима за избор у звања наставника на универзитету донетим 
од стране Националног савета за високо образовање, Ста-
тутом Универитета у Новом Саду, Статутом Академије умет-
ности и Правилником о ближим минималним условима за 
избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду.

Услови за избор у звања сарадника:

За радно место 14: Високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије) из области при-
мењених уметности и дизајна, ужа област графички дизајн. 

Кандидати треба да испуњавају услове утврђене чланом 
123 Статута Академије уметности. Закон о високом образо-
вању, Статут Универзитета у Новом Саду, Статут Академије 
уметности у Новом Саду, Правилник о ближим минимал-
ним условима за избор у звање наставника на Универзи-
тету у Новом Саду и упутство за попуњавање биографских 
података за наставна звања налазе се на сајту Академије 
уметности (www.akademija.uns.ac.rs – у секцији „Наставни-
ци- Конкурси”).

Сви кандидати достављају: 1. пријаву на конкурс која 
мора да садржи назив радног места за које кандидат конку-
рише, списак документације коју прилаже, контакт адресу, 
број телефона, имејл адресу; 2. оверене фотокопије дипло-
ма о завршеним одговарајућим студијама и додатке дипло-
ми; 3. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
4. уверење о некажњавању прибављено искључиво од 

МУП-а (не старије од 6 месеци); 5. личну карту (фотокопија 
или очитана биометријска лична карта). Осим наведене 
документације, у зависности од радног места на које конку-
ришу, кандидати достављају додатну документацију, и то: 

За радна места од 1 до 13: Попуњен образац биограф-
ских података на ћириличном писму (Образац 1А УМЕТ-
НОСТ) који се налази на сајту Академије уметности (www.
akademija.uns.ac.rs у секцији „Наставници-Конкурси”) при-
ложен у штампаној и електронској форми (УСБ) откључан 
и доказе о испуњавању услова радног места у складу са 
чланом 74 Закона о високом образовању и Минималним 
условима за избор у звање наставника за поље уметности 
Правилника о ближим минималним условима за избор у 
звање наставника на Универзитета у Новом Саду и чланом 
5. наведеног правилника

За радно место 14: Попуњен образац биографских пода-
така на ћириличном писму (Образац 2Б) који се налази 
на сајту Академије уметности (www.akademija.uns.ac.rs у 
секцији „Наставници-Конкурси”) приложен у штампаној и 
електронској форми (у Word формату на УСБ-у) и доказе о 
испуњавању услова радног места у складу са чланом 123 
Статута Академије уметности.

За радна места 5, 9, 11, 12 и 14 кандидати достављају 
и дигитални портфолио који обухвата укупан уметнички и 
професионални рад кандидата. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву на Конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова достављају се искључиво у штампаној форми 
на адресу: Академија уметности, Нови Сад, Ђуре Јакшића 7.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
21000 Нови Сад, Филипа Филиповића 3

1. Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140 ,, 142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласнику РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

2. Наставник у продуженом боравку 
(наставник разредне наставе)

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140 , 142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 
и 10/2019,) и то: да има одговарајуће високо образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласнику РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 
и 4/2021); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених 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.

Наука и образовање
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3. Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140 , 142 и 144 Закона основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање, у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласнику РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); 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 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.

4. 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 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.

ДОКАЗИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи и то: 
доказ о одговарајућем образовању, (оверена фотокопија 
дипломе траженог степена и врсте образовања, кандида-
ти који су завршили други степен, достављају и диплому 
са основних академских студија), односно уверења - ако 
диплома није издата); уверење или потврда о неосуђи-
ваности за горенаведена кривична дела и да није утврђе-
но дискриминаторно понашање које издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рена фотокопија); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уколико 
кандидат није стекао одговарајуће образовање на српс-
ком језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Уз наведену 
документацију кандидат треба да приложи и Пријаву на 
конкурс која треба да садржи име и презиме, адресу пре-
бивалишта или боравишта, контакт телефон кандидата; 
радну биографију и оверену копију дозволе за рад (лицен-
це) уколико је кандидат поседује. Напомена: уколико исто 
лице аплицира на два радна места (наставник разредне 
наставе и наставник у продуженом боравку) потребне 
су две пријаве, два формулара (посебно за свако радно 
место) и пропратни материјал у једном примерку. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, 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 од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Неблаговремене, непот-
пуне, као и пријаве са неовереном документацијом, неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са потребном докумен-
тацијом доставити са назнаком „За конкурс”, на адресу: 
Основна школа „Доситеј Обрадовић” Нови Сад, Филипа 
Филиповића 3, 21000 Нови Сад.Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе путем телефона број 
021/4774180.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”

21000 Нови Сад, Сељачких буна 51а

1. Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: (1) стечено звање: (2) професор техничког обра-
зовања; (3) професор технике; (4) професор технике и 
информатике; (5) професор информатике и техничког 
образовања; (6) професор техничког образовања и машин-
ства; (7) професор технике и машинства; (8) професор 
машинства; (9) професор електротехнике; (10) професор 
техничког образовања и техничког цртања; (11) професор 
техничког образовања и физике; (12) професор физике 
и основа технике; (13) професор техничког образовања 
и хемије; (14) дипломирани педагог за физику и оппте-
техничко образовање ОТО; (15) дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу; (16) профе-
сор физике и основа технике за основну школу; (17) про-
фесор техничког образовања и васпитања; (18) профе-
сор техничког васпитања и образовања; (19) професор 
политехничког образовања и васпитања; (20) професор 
политехничког васпитања и образовања; (21) професор 
политехничког образовања; (22) професор технике и гра-
фичких комуникација; (23) професор производно-технич-
ког образовања; (24) дипломирани педагог за техничко 
образовање; (25) дипломирани педагог за физику и основе 
технике, (26) професор основа технике и производње; (27) 
професор политехнике; (28) професор технике и медијате-
карства; (29) професор техничког образовања и медијате-
кар; (30) дипломирани физичар – професор физике и осно-
ва технике за основну школу – мастер; (31) дипломирани 
професор физике и основа технике за основну школу – 
мастер; (32) дипломирани професор технике и информати-
ке- мастер; (33) дипломирани професор технике – мастер; 
(34) мастер професор технике и информатике; (35) мастер 
професор информатике и технике; (36) професор основа 
технике и информатике; (37) мастер професор технике и 
информатике за електронско учење; (38) мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог сте-
пена из области техничког и информатичког образовања). 
Услови у погледу образовања: одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Одго-
варајуће образовање подразумева и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Општи услови за сва 
радна места: кандидат мора да има одговарајуће образо-
вање; 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 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 и да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку 
биографију; попуњен формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не 
старије од шест месеци); оверена копија дипломе; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; кандидат који има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту / испиту за 
лиценцу; уверење о неосуђиваности (да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања 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) које издаје надлежна полицијска 
управа Министарства унутрашњих послова - оригинал или 
оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
треба послати на адресу Основна школа „Прва војвођанска 
бригада” Сељачких буна бр. 51а, 21000 Нови Сад. Пријаве 
се подносе у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место – наставник разредне 
наставе”. Конкурс објавити у публикацији “Послови”, а исти 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложене 
листе. Разговор са кандидатима биће обављен у просто-
ријама Основне школе „Прва војвођанска бригада”, Сељач-
ких буна бр. 51а, Нови Сад. Ближе информације о конкур-
су могу се добити од секретара Школе на број телефона 
021/400-540 радним данима од 07.30 до 14.30 часова.

2. Наставник физичког васпитања
са 60% норме

УСЛОВИ: стечено звање: (1) професор физичког васпи-
тања; 2) професор физичке културе; 3) дипломирани 
педагог физичке културе; 4) професор физичког васпи-
тања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; 5) 
професор физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације; 6) професор физичког васпитања - 
дипломирани кинезитерапеут; 7) дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта; (8) мастер професор физич-
ког васпитања и спорта; (9) мастер професор физичког вас-
питања и кинезитерапије; (10) професор физичког васпи-
тања и спорта; (11) мастер физичког васпитања и спорта; 
(12) професор спорта и физичког васпитања; (13) профе-
сор спорта и физичке културе; (14) мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет). Услови у погледу образовања: одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Одговарајуће образовање подразумева и 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. Општи услови за сва 
радна места: кандидат мора да има одговарајуће образо-
вање; 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 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 и да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: кратку 
биографију; попуњен формулар за пријем у радни однос 
у установи образовања и васпитања који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, не 
старије од шест месеци); оверена копија дипломе; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; кандидат који има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
доставља одговарајућу потврду/уверење високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту / испиту за 
лиценцу; уверење о неосуђиваности (да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
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три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања 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) које издаје надлежна полицијска 
управа Министарства унутрашњих послова - оригинал или 
оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
треба послати на адресу Основна школа „Прва војвођанска 
бригада” Сељачких буна бр. 51а, 21000 Нови Сад. Пријаве 
се подносе у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место – наставник разредне 
наставе”. Конкурс објавити у публикацији “Послови”, а исти 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложене 
листе. Разговор са кандидатима биће обављен у просто-
ријама Основне школе „Прва војвођанска бригада”, Сељач-
ких буна бр. 51а, Нови Сад. Ближе информације о конкур-
су могу се добити од секретара Школе на број телефона 
021/400-540 радним данима од 07.30 до 14.30 часова.

3. Чистачица
УСЛОВИ: услови у погледу образовања: основно образо-
вање. Општи услови за сва радна места: кандидат мора 
да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: кратку биографију; 
попуњен формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија, не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије 
од шест месеци); оверена копија дипломе; доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
се доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику; уверење о неосуђиваности (да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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) које издаје надлежна полицијска 
управа Министарства унутрашњих послова - оригинал или 
оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
треба послати на адресу Основна школа „Прва војвођанска 
бригада” Сељачких буна бр. 51а, 21000 Нови Сад. Пријаве 
се подносе у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место – чистачица”. Конкурс 
објавити у публикацији “Послови”, а исти остаје отворен 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам дана од дана 

обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе. Разговор са 
кандидатима биће обављен у просторијама Основне шко-
ле „Прва војвођанска бригада”, Сељачких буна бр. 51а, 
Нови Сад. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
од секретара Школе на број телефона 021/400-540 радним 
данима од 07.30 до 14.30 часова.

4. Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено звање: професор разредне наставе; 
професор педагогије са претходно завршеном педагош-
ком академијом или учитељском школом; професор раз-
редне наставе и енглеског језика за основну школу; мас-
тер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу. 
Услови у погледу образовања: одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Одго-
варајуће образовање подразумева и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Општи услови за сва 
радна места: кандидат мора да има одговарајуће образо-
вање; психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: кратку биографију; попуњен фор-
мулар за пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија, не старије од шест месеци); 
оверена копија дипломе; доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику; кандидат који има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина доставља 
одговарајућу потврду/уверење високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно оверену копију уве-
рења о положеном стручном испиту / испиту за лиценцу. - 
уверење о неосуђиваности (да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, 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 дискрими-
наторно понашање) које издаје надлежна полицијска 
управа Министарства унутрашњих послова - оригинал 
или оверена копија, не старије од шест месеци; доказ о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве треба послати на адресу Основна школа 
„Прва војвођанска бригада” Сељачких буна бр. 51а, 21000 
Нови Сад. Пријаве се подносе у затвореној коверти са наз-
наком „Конкурс за пријем у радни однос на радно место 
– наставник разредне наставе”. Конкурс објавити у пуб-
ликацији “Послови”, а исти остаје отворен 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и 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 установе доноси 

решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Разговор са кан-
дидатима биће обављен у просторијама Основне школе 
„Прва војвођанска бригада”, Сељачких буна бр. 51а, Нови 
Сад. Ближе информације о конкурсу могу се добити од 
секретара Школе на број телефона 021/400-540 радним 
данима од 07.30 до 14.30 часова.

5. Кувар
са 80% норме

УСЛОВИ: Услови у погледу образовања: КВ кувар. Општи 
услови за сва радна места: кандидат мора да има одгова-
рајуће образовање; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 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; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: кратку биографију; попуњен формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања који се 
преузима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија, не старије од шест месеци); оверена копија 
дипломе; доказ о знању језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику; уверење 
о неосуђиваности (да лице 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 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) 
које издаје надлежна полицијска управа Министарства 
унутрашњих послова - оригинал или оверена копија, не 
старије од шест месеци; доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве треба послати на 
адресу Основна школа „Прва војвођанска бригада” Сељач-
ких буна бр. 51а, 21000 Нови Сад. Пријаве се подносе у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос на радно место – чистачица”. Конкурс објавити 
у публикацији “Послови”, а исти остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља је 
директору у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор установе доноси решење 
о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од 
достављања образложене листе. Разговор са кандидати-
ма биће обављен у просторијама Основне школе „Прва 
војвођанска бригада”, Сељачких буна бр. 51а, Нови Сад. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити од секрета-
ра Школе на број телефона 021/400-540 радним данима од 
07.30 до 14.30 часова.

ПАНЧЕВО

ОШ „2. ОКТОБАР”
26322 Николинци

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који се пријављује на наведени кон-
курс, треба да испуњава услове које су прописани чланом 
139 , 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и чланом 3 став 1 тачка 9 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања (НОКС ниво VII/1 или VII/2 које је стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске студије) 

Наука и образовање
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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; 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 струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Кандидат, поред одговарајућег образовања треба: да 
поседује психичке физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и румунски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; да није осуђиван пра-
воснажном 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 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, ускладу са законом, утврђено дискривмина-
торно понашање на страни кандидата. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси следеће доказе: радну биографију 
(ЦВ), попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
стеченом образовању (кандидати који имају високо образо-
вање стечено на студијама другог степена достављају ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе првог и дру-
гог степена); оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела и дискриминаторно понашање из члана 139 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 2 месеца, рачунајући до дана истека 
рока за пријаву на конкурс), уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак и да 
није покренута истрага, фотокопију важеће личне карте 
или очитану биометријску личну карту, доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – 
румунски језик (кандидат мора да има стечено средње, 
више или високо образовање на румунском језику или да 
има положен испит из румунског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе), доказ о знању српског 
језика у обавези су да доставе само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику (доказ да 
је стечено средње образовање на српском језику или доказ 
о положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; кандидат наставник раз-
редне наставе може доставити доказ да има положен испит 
из српског језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе). Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености предвиђених услова достављати препоруче-
ном поштом или лично у затвореној коверти, на адресу: 
ОШ „2. ОКТОБАР” Николинци, Главна 42, 26322 Николин-
ци са назнаком „Конкурс за наставника математике”. На 
полеђини коверте обавезно написати име, презиме, адресу 
и број телефона. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Документација се неће враћати кандидатима. Неблаговре-
мене или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Директор доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од достављања образложене листе 
конкурсне комисије. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе и путем телефона 013/655-
135.

Стручни сарадник – психолог
УСЛОВИ: Кандидат који се пријављује на наведени кон-
курс, треба да испуњава услове које су прописани чланом 
139 , 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и чланом 6 став 1 тачка 2 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања (НОКС ниво VII/1 или VII/2 које је стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или 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; 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. Кандидат, поред одговарајућег образовања тре-
ба: да поседује психичке физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и румунски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; да није осуђи-
ван 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 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 за које није, ускладу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање на страни кандидата. Уз пријаву 
на конкурс кандидат подноси следеће доказе: радну био-
графију (ЦВ), попуњен и одштампан пријавни формулар са 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
- оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом стеченом образовању (кандидати који имају висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена дос-
тављају оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
првог и другог степена); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству, оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених, доказ о знању 
румунског језика на којем се изводи образовно – васитни 
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на румунском језику), уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела и дискриминаторно понашање из члана 139 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 2 месеца, рачунајући до дана истека 
рока за пријаву на конкурс), уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак и да 
није покренута истрага, фотокопију важеће личне карте 
или очитану биометријску личну карту, доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад– 
румунски језик (кандидат мора да има стечено средње, 
више или високо образовање на румунском језику или да 
има положен испит из румунског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе), доказ о знању српског 
језикау обавези су да доставе само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику (доказ да 
је стечено средње образовање на српском језику или доказ 
о положеном испиту из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; кандидат наставник раз-
редне наставе може доставити доказ да има положен испит 
из српског језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе). Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима. Пријаве са потребном документацијом о испуње-
ности предвиђених услова достављати поштом или лично 
у затвореној коверти, на адресу: ОШ „2. ОКТОБАР” Нико-
линци, Главна 42, 26322 Николинци са назнаком „Конкурс 
за стручног сарадника – психолога”. На полеђини коверте 
обавезно написати име, презиме, адресу и број телефона. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Документација се 
неће враћати кандидатима. Неблаговремене или непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Директор доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе конкурсне коми-
сије. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 013/655-135.

ОШ “МОША ПИЈАДЕ”
26214 Дебељача, Серво Михаља 32

Маставник разредне наставе
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ Кандидати за радна морају да испуњавају усло-
ве за заснивање радног односа, у складу са чланом 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 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 Закона о осно- вама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадни-ка у основној шко-
ли („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 здраствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
морају поседовати доказ о неосуђиваности, односно не 
смеју бити осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна 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 противчо-
вечности и других заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминатроско понашање; 
4. имати држављанство Републике Србије; 5. знати срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају: пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете и науке, доказ о 
одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе), извод из матичне књиге рођених на пропи-
саном 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 осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групекривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и противчовечности и других 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминатроско понашање (не старије од 6 
месеци), доказ о знању српског језика и језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доказ о знању српског 
језика односно знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - мађарски језик – доставља се у складу 
са чланом 141 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здраственој способности за рад са уче-
ницима се доставља непосредно пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. 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. Кан-
дидати 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 разго-
вор са кандидатима са листе, сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Директор установе доноси решење о избо-
ру кандидата. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Напомена: у пријави за конкурс мора бити назнашено 
на које радно место се односи пријава, такође у пријави 
кандидати наводе своју биографију са личним подацима 
и контакт подацима. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве, пријаве са приложеним, а не овереним фотокопијама, 
као и пријаве оних кандидата који не испуњавају услове у 
погледу образовања, 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 конкур-
сну документацију. 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 РС”, бр. 87/18). Када је образовање сте-
чено у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. годи-
не, 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 
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника. Када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 овог зако-
на, министар, по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће 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. Пријаве на 
конкурс се могу достављати доставити лично или поштом 
на горе наведену адресу, са назнаком” За конкурс за пријем 
у радни однос“. Контакт телефон 013/665-448.

Наука и образовање
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ПИРОТ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
”ДЕЧЈА РАДОСТ”

18330 Бабушница, 7. бригаде 18
тел. 010/385-202

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: средње образовање IV степен стручне спреме 
(средње образовање у трајању од четири године, стечено 
у складу са чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и чланом 39 Закона о предшколском 
васпитању и образовању). Кандидат уз пријаву са кратком 
биографијом (ЦВ) прилаже документацију у овереним 
копијама: диплому средње школе; уверење о држављан-
ству; трајни извод из МКР; лекарско уверење; уверење да 
се против њега не води кривични поступак основни и виши 
суд; копију личне карте; уверење из казнене евиденције; 
доказ о познавању српског језика. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве слати на 
горе наведену адресу. За ближа обавештења обратити се 
на тел. 010/385-202.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 24

Наставник економске групе предмета 
(предузетништво 60%, маркетинг 30% и 

ревизија 10%)
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана (са 100% радног 
времена)

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају одговарајуће образовање (у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања): 

1. Предузетништво - 60%: (1) дипломирани економиста; (2) 
дипломирани инжењер организације рада; (3) дипломира-
ни правник; (4) дипломирани економиста за рачуноводство 
и ревизију; (5) дипломирани економиста - менаџер у рачу-
новодству и ревизији; (6) мастер економиста, претходно 
завршене основне академске и мастер студије у области 
економије; (7) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске студије из области менаџмент и бизнис, 
студијски програм: Управљање предузећем; (8) мастер 
правник, претходно завршене основне академске и мастер 
студије у области правних наука; (9) мастер инжењер орга-
низационих наука, претходно завршене основне академ-
ске студије у области организационих наука; (10) мастер 
инжењер менаџмента; (11) мастер професор предметне 
наставе, претходно завршене основне академске студије 
у области Економије; (12) мастер професор предметне 
наставе, претходно завршене основне академске студије 
у области правних наука; (13) мастер професор стручних 
предмета, претходно завршене основне академске сту-
дије у области Економије; (14) мастер професор стручних 
предмета, претходно завршене основне академске студије 
у области правних наука; (15) мастер пословни информа-
тичар, претходно завршене основне академске студије на 
студијском програму Економија, пословно управљање и 
статистика.

2. Маркетинг – 30%: (1) дипломирани економиста; (2) 
дипломирани економиста за рачуноводство и ревизију; 
(3) дипломирани економиста - менаџер у рачуноводству 
и ревизији; (4) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске и мастер студије у области економије; 
(5) мастер економиста, претходно завршене основне ака-
демске студије из области менаџмент и бизнис, студијски 
програм: Управљање предузећем; (6) мастер инжењер 
организационих наука, претходно завршене основне ака-
демске студије у области организационих наука, студијски 
програм - менаџмент и организација; (7) мастер инжењер 
менаџмента; (8) мастер професор предметне наставе, 
претходно завршене основне академске студије у области 
Економије; (9) мастер професор стручних предмета, прет-
ходно завршене основне академске студије у области Еко-
номије; (10) мастер пословни информатичар, претходно 
завршене основне академске студије на студијском програ-
му Економија, пословно управљање и статистика. 

3. Ревизија – 10%: (1) дипломирани економиста; (2) дипло-
мирани економиста смера финансијски, банкарски и бер-
зански менаџмент; (3) дипломирани економиста за рачуно-
водство и ревизију; (4) дипломирани економиста у области 
међународног пословања; (5) мастер економиста, претход-
но завршене основне академске и мастер студије у области 

економије; (6) мастер професор предметне наставе, прет-
ходно завршене основне академске студије у области Еко-
номије; (7) мастер професор стручних предмета, претходно 
завршене основне академске студије у области Економије; 
(8) мастер пословни информатичар, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програму Еконо-
мија, пословно управљање и статистика. 

ОСТАЛО: кандидати треба и: да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да су држављани Републике 
Србије, да знају српски језик на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад. Кандидати уз пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министраства просвете, нау-
ке и технолошког развоја прилажу: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању. Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима који уређи-
вали високо образовање од 10. септембра 2005. године, 
доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним 
студијама првог степена, уверење да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци), кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, достављају 
и доказ да познају језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења 
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или оригинал или оверена фотокопија уве-
рења односно потврде о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријавни формулар са потребном 
документацијом се подноси лично или се шаље на горе 
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. 

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

12305 Мелница, Војводе Пауља Матејића 27

Наставник предметне наставе 
математике

са 88,89% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС и 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане члановима 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – 
др. закони, 10/2019 и 6/2020, 129/21 у даљем тексту: Закон) 
и то: одговарајуће образовање у складу са члановима 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018 – др. зако-
ни, 10/2019 и 6/2020 129/21 у даљем тексту: Закон); под 
одговарајућим образовањем подразумева се високо обра-
зовање 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; 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” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 

2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021 и 17/2021) за рад на радном месту 
наставник математике; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштитећних 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 

ОСТАЛО: Кандидат доставља доказе о испуњености усло-
ва и то: попуњен пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; биографију (ЦВ); доказ о одговарајућем 
образовању (уз мастер диплому прилаже се и диплома 
основних студија у овереној копији не старије од 6 месе-
ци); доказ 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 (ори-
гинал или оверена копија уверења из МУП-а, да није ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверена копија уверење о 
држављанству Републике Србије (да није старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверена копија извода из матичне књиге 
рођених (да није старије од 6 месеци); доказ о знању срп-
ског језика достављају само кандидати који одговарајуће 
знање нису стекли на српском језику; очитану личну карту. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са 
доказима о испуњавању услова конкурса достављају се у 
затвореној коверти поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс” или лично у школи, радним 
данима од 8.00 до 12.00 часова. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ”

12304 Рановац, Рановац бб.
тел. 012/341-012

Наставник математике
са 88,89% радног ангажовања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), потребно је да 
кандидат испуњава и посебне услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и има одговарајући 
степен и врсту стручне спреме према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021) и то: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломирани матема-
тичар за математику економије, професор информатике - 
математике, дипломирани математичар - астроном, дипло-
мирани математичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним предме-
том Основи геометрије), дипломирани информатичар, мас-
тер математичар, мастер професор математике, мастер про-
фесор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, мас-
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тер професор информатике и математике, дипломирани 
професор математике-мастер, дипломирани математичар - 
мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани матема-
тичар - теоријска математика, дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом Основи геометрије), профе-
сор хемије - математике, професор географије - математике, 
професор физике - математике, професор биологије - мате-
матике, професор математике - теоријско усмерење, профе-
сор математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер математичар - 
професор математике. Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајуће високо образовање из чла-
на 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), наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама 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 науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јес-
те и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. и да 
испуњава услове прописане Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и 
то: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и приме-
не, дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - математи-
ке, дипломирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике и 
информатике, мастер професор физике и математике, мас-
тер професор информатике и математике, дипломирани 
професор математике-мастер, дипломирани математичар - 
мастер, дипломирани инжењер математике - мастер (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
математичар - професор математике, дипломирани матема-
тичар - теоријска математика, дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом Основи геометрије), профе-
сор хемије - математике, професор географије - математике, 
професор физике - математике, професор биологије - мате-
матике, професор математике - теоријско усмерење, профе-
сор математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер математичар - 
професор математике. Да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије, да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар са сајта МП кандидати дос-
тављају и следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат 
који има високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена доставља оверену фотокопију дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских студија; 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 

за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога 
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ издат од стра-
не МУП-а РС оригинал не старији од 3 месеца и Потврда од 
повереника за заштиту равноправности, не старија од 6 
месеци); доказ о познавању српског језика као језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад – доставља само канди-
дат који није стекао образовање на српском језику (потврда, 
уверење или други документ којим се доказује да је испит из 
српског језика положен по програму одговарајуће високош-
колске установе, оригинал или оверена фотокопија); уве-
рење о држављанству Републике Србије, оригиналне старији 
од шест месеци или оверена фотокопија истог; оригинал 
извода из матичне књиге рођених не старијег од шест месе-
ци или оверену фотокопију истог (на прописаном обрасцу, са 
холограмом). Уверење о здравственој способности кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. У пријави кандидат 
треба да наведе тачну адресу на којој живи, мејл адресу и 
број телефона. Неће се разматрати пријаве које су неблаго-
времене, непотпуне, уз које нису приложени докази који се 
траже конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не 
испуњавају услове у погледу образовања, врсте и степена 
стручне спреме. Подаци који се прикупљају у току конкурс-
ног поступка биће искоришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Својеручно потписани Пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете са потребном документацијом, односно 
доказима о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу Основна школа 
„Јован Шербановић”, Улица Рановац бб., 12304 Рановац, са 
назнаком „Конкурс за наставника математике за 88,89% рад-
ног времена, на неодређено време“ - поштом. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити радним данима преко теле-
фона 012/341-012.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ”

12206 Брадарац, Светосавска бб.

Библиотекар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос у складу са чланом 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење); чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
17/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021), односно: да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основним школама 
(„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) – библиотекар; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 (три) месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 изричену кривичну 
санкцију, и за које није утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије и зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3)-5) 
саставни су део пријава на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) –психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима, прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати на конкурс треба 
да приложе следеће доказе о условима за пријем у рад-
ни однос: потписану биографију, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал/оверена фотокопија извода); доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (оригинал/
оверена фотокопија уверења о држављанству), диплома 
о стеченом одговарајућем образовању (оригинал/оверена 
фотокопија), уверење о неосуђиваности (оригинал/овере-
на фотокопија), доказ о знању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на језику на коме се изводи образов-
но-васпитни рад, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика). Уз пријаву кандидат доставља оригинале 
или оверене фотокопије докумената, не старије од 6 (шест) 

месеци, осим уверења о неосуђиваности које не сме бити 
старије од 3 (три) месеца. Ближе информације о конкур-
су могу се добити од секретара школе, на број телефона 
012/261-231. Адреса на коју се достављају пријаве: ОШ 
„Свети владика Николај” Брадарац, улица Светосавска ББ, 
12 206 Брадарац, Град Пожаревац. Пријаве се предају у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос на радном месту БИБЛИОТЕКАРА”. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи Конкурсна комисија, коју ће в.д. 
директора школе именовати посебним решењем. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду, достављња уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима.

Помоћни радник – чистачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос у складу са чланом 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење); чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
17/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021), и Правилнику о организацији и систематиза-
цији послова у Основној школи „Свети владика Николај” 
Брадарац број 776-03/2022 од 05.07.2022. године односно: 
да има основно образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 (три) месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 изричену кривичну 
санкцију, и за које није утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије и зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3)-5) 
саставни су део пријава на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) –психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима, прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати на конкурс треба 
да приложе следеће доказе о условима за пријем у рад-
ни однос: потписану биографију, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал/оверена фотокопија извода); доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (оригинал/
оверена фотокопија уверења о држављанству), диплома о 
стеченом одговарајућем образовању-сведочанство однос-
но уверење којим се доказује основно образовање (ориги-
нал/оверена фотокопија), уверење о неосуђиваности (ори-
гинал/оверена фотокопија), 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). Уз пријаву кандидат доставља оригинале 
или оверене фотокопије докумената, не старије од 6 (шест) 
месеци, осим уверења о неосуђиваности које не сме бити 
старије од 3 (три) месеца. Ближе информације о конкур-
су могу се добити од секретара школе, на број телефона 
012/261-231. Адреса на коју се достављају пријаве: ОШ 
„Свети владика Николај” Брадарац, улица Светосавска 
ББ, 12 206 Брадарац, Град Пожаревац. Пријаве се пре-
дају у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем 
у радни однос на радном месту помоћни радник-чистачи-
ца”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија, коју ће в.д. директора школе 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, достављња уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима.

Помоћни радник – чистачица
са 75% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос у складу са чланом 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење); чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
17/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 
и 129/2021), и Правилнику о организацији и систематиза-
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цији послова у Основној школи „Свети владика Николај” 
Брадарац број 776-03/2022 од 05.07.2022. године односно: 
да има основно образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 (три) месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 изричену кривичну 
санкцију, и за које није утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије и зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3)-5) 
саставни су део пријава на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) –психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима, прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати на конкурс треба 
да приложе следеће доказе о условима за пријем у рад-
ни однос: потписану биографију, извод из матичне књиге 
рођених (оригинал/оверена фотокопија извода); доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (оригинал/
оверена фотокопија уверења о држављанству), диплома о 
стеченом одговарајућем образовању-сведочанство однос-
но уверење којим се доказује основно образовање (ориги-
нал/оверена фотокопија), уверење о неосуђиваности (ори-
гинал/оверена фотокопија), 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). Уз пријаву кандидат доставља оригинале 
или оверене фотокопије докумената, не старије од 6 (шест) 
месеци, осим уверења о неосуђиваности које не сме бити 
старије од 3 (три) месеца. Ближе информације о конкур-
су могу се добити од секретара школе, на број телефона 
012/261-231. Адреса на коју се достављају пријаве: ОШ 
„Свети владика Николај” Брадарац, улица Светосавска 
ББ, 12 206 Брадарац, Град Пожаревац. Пријаве се пре-
дају у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем 
у радни однос на радном месту помоћни радник-чистачи-
ца”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија, коју ће в.д. директора школе 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, достављња уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима.

ПРИЈЕПОЉЕ

ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ
31330 Прибој, Немањина 37

1. Наставник физике

2. Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, („Сл. гласник РС” број: 88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020 
и 129/21) и то да: 1. имају одговарајуће образовање пре-
ма одредбама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7 /2019 и 
4/2022). 2. имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. имају држављанство Републике Србије; 
5. знају српски језик, језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачака 
1, 3, 4 и 5) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке 2 ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву кандидати треба да доставе сле-
дећа документа: диплому о одговарајућој стручној спреми 

у складу саПравилникомо степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији, уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци), уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), 
извод из МК рођених. Пријава са документацијом доставља 
се на адресу Гимназија Прибој, Немањина 37, 31330 Прибој, 
са назнаком „За конкурс” уз назначење радног места за које 
се конкурише. Фотокопије докумената морају бити овере-
не. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати 
у разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија именована од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ”

Радоиња
31318 Кокин Брод
тел. 033/88-281

1) Наставник математике
са 66,67% од радног времена

2) Наставник музичке културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих условапрописаних чл. 24 Закона 
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење) у радни однос може да буде примљено лице 
које испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020и129/2021): да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника за рад у основној школи („Сл. гл. 
РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021и 4/2021), на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије); студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство РС; да зна језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад (односи се на 
кандидате који образовање нису стекли на српском језику). 

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. Уз пријавни формулар, потребно је доставити: 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефо-
ном; диплому одговарајућег степена и врсте стручне спре-
ме (оверену фотокопију да није старија од 6 месеци); кан-
дидат који има високо образовање стечено на студијама 
другог степена доставља оверену копију дипломе другог 
степена и оверену копију дипломе основних академских 
студија; уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци) из 
МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија да није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија да није старије од 
6 месеци); уколико диплома није издата на српском јези-
ку, потврду да зна српски језик, за лица која нису стекла 
образовање на српском језику - доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, односно доказ о положеном испиту из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће висикош-

колске установе за радно место (оригинал или оверена 
фотокопија). Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима - лекарско 
уверење подноси се пре закључења уговора о раду. Прија-
ве које су неблаговремене, непотпуне и које не испуњавају 
услове у погледу врсте и степена стручне спреме, неће 
бити узете у разматрање. Пријавни формулар и конкурсом 
тражене доказе о испуњавању услова доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса на горе наведену 
адресу, са назнаком “За конкурс за ____ (навести радно 
место за које се конкурише”. 

ОШ ”ВУК КАРАЏИЋ” КЛАДНИЦА
36310 Сјеница

1. Наставник математике
са 67% радног времена, за рад у матичној 

школи, на одређено време, до повратка 
запосленог са функције а најдуже до 

06.04.2026. године

2. Шеф рачуноводства и благајник
са 50% радног времена, за рад у матичној 

школи, на одређено време, до повратка 
запосленог са функције а најдуже до 

06.09.2023. године

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
каднидати су дужни доставити следећа документа којим 
доказују испуњеност услова за пријем у радни однос из 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: 1. има одговарајуће образовање из чл. 140 
Закона о осовама система образовања и васпитања, 2. 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 националне мањине на којем се остварује васпит-
но-образовни рад- босански језик. Докази о испуњености 
услова из. тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) овог прибавља се 
прије закључења уговора о раду. Пријавни формулар кан-
дидати попуњавају на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и исти одштампан достављају шко-
ли уз осталу документацију. Конкурс остаје отворен 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови”. Пријаве доставити 
лично у школи или на горе наведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА 

СЈЕНИЦА
36310 Сјеница

e-mail: andrijamilinkovic@tpssjenica.com
 uprava@tpssjenica.com

Радник обезбеђења без оружја
4 извршиоца

УСЛОВИ: У погледу услова извршилац треба да испуњава 
услове прописане Законом о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/19, 6/20 и 129/21) Законом о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлуке УС, 
113/2017 и 95/18) и Правилником о организацији и система-
тизацији радних места у Техничко-пољопривредној школи 
са домом ученика у Сјеници и то: да је држављанин Репу-
блике Србије, да је пунолетан, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правосудном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног 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 правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за кога није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторско понашање, да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да 
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има средње стручно образовање ИИ степен и да поседује 
важећу лиценцу за вршење основних послова службеника 
обезбеђења – без оружја. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који могу преузети на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз попуњен пријемни формулар кандидати треба да прило-
же следеће доказе: извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци); диплому 
или уверење као доказ о стеченом одговарајућем образо-
вању, решење надлежне полицијске управе, Министарство 
унутрашњих послова, као доказ о поседовању важеће 
лиценце за вршење основних послова службеника обез-
беђења – без оружја и извод из казнене евиденције као 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из 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 дискриминаторско понашање, лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани ће кандидати доста-
вити пре закључења уговора о раду; доказ о познавању 
српског језика и језика на коме се остварује образовно - 
васпитни рад подноси кандидат који није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику. Докази се подносе 
у оригиналу или овереној фотокопији, у коверти. Докази 
који су приложени уз пријаву се не враћају подносиоцима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Рок за подношење пријава за учешће на конкурсу 
је 8 дана од дана оглашавања овог конкурса у публикацији 
„Послови”. Решење о избору кандидата биће донет у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити на 
адресу школе: Сафвет-бега Башагића бр. 15, тел за контакт 
моб. 062/8863-361 или лично код секретара школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТ. КАРАЏИЋ”

31319 Јасеново
тел. 033/2684-404

Наставник разредне наставе
временом за рад у ИО Горња Бела Река

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
– одлука УС, 113/17 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
кандидат треба да испуњава и услове прописане члано-
вима 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 27/2018 – др. Закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
као и услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. 
РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021 и 4/2021). Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са формуларом достави и доказе о испуњавању 
услова у оригиналу или овереној копији и то да: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 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. Докази о испуњености 
услова из тачки 1), 3) –5) овог конкурса саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор Школе. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност законских услова кандидата за пријем 
у радни однос, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава, а затим се кандидати у року од осам дана 
упућују на психолошку процену способности за рад са уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата по конкур-
су у року од осам дана од дана када му конкурсна коми-

сија, после обављеног разговора са кандидатима, достави 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
по конкурсу. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве треба послати 
у затвореној коверти, са назнаком „За конкурс”, на адресу: 
ОШ „Вук Ст. Караџић” 31319 Јасеново или доставити лично 
у просторијама школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити путем телефона 033/2684404

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
31320 Прибој

1. Наставник разредне наставе

2. Чистачица
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
(„Сл. гласник РС” број: 88/2017, 27/18, 10/19, 6/2020 и 129/21) 
и то да: 1. имају одговарајуће образовање према одредба-
ма 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... 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) за наставника 
разредне наставе, а за чистачицу завршену основну шко-
лу; 2. имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. 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. 
имају држављанство Републике Србије; 5. знају српски језик, 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке 2 ове одлу-
ке прибавља се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
кандидати треба да доставе следећа документа: диплому о 
одговарајућој стручној спреми у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи за наставника разредне наставе, а за 
чистачицу завршену основну школу, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци), извод из МК рођених. Пријаве са 
доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом 
слати у затвореној коверти препорученом поштом, са наз-
наком “Пријава на конкурс”са назнаком радног места за које 
се конкурише” на адресу Основна школа “Вук Караџић” ул. 
Немањина 35, 31330 Прибој. Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање. Уз пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства просвете кандида-
ти достављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија именована од стране директора школе.

ПРОКУПЉЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/329-052
e-mail: ts15maj@mts.rs

Референт за правна, кадровска и 
административна питања и радник на 
одржавању машина, инструмената и 

инсталације
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: средња школа (IV 
степен стручне спреме). Уз пријавни формулар преузет 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја доставити: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (датум овере 
фотокопије не старија од 6 месеци рачунајући од датума 
објављивања конкурса); извод из књиге рођених; уверење 
о држављанству, (оригинал или оверене фотокопије); уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверену фотокопију не старије од 
6 месеци).

Наставник екологије и заштите 
животне средине

са 10% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање:професор екологије и 
заштите животне средине; дипломирани еколог животне 
средине; дипломирани еколог за заштиту животне сре-
дине; дипломирани еколог – заштита животне средине; 
дипломирани еколог заштите животне средине – мастер; 
дипломирани професор биологије – мастер; дипломира-
ни биолог заштите животне средине; дипломирани био-
лог – мастер; дипломирани биолог за екологију и заштиту 
животне средине; дипломирани биолог – еколог; дипло-
мирани биолог, смер заштита животне средине; професор 
биологије; дипломирани биолог; дипломирани професор 
биологије и хемије; дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог; дипломирани инжењер шумарства за пејзаж-
ну архитектуру; дипломирани географ заштите животне 
средине; мастер биолог; мастер еколог; мастер професор 
биологије; мастер професор екологије; мастер биолог – 
еколог; мастер професор екологије и заштите животне 
средине; мастер професор биологије и географије; мастер 
географ за област животне средине, претходно завршене 
основне академске студије географије, студијски програм 
Геопросторне основе животне средине. Лице које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије биологије, екологије, основне 
двопредметне студије биологије и географије или основне 
двопредметне студије биологије и хемије.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар преузет са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја достави-
ти: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (датум овере фотокопије не 
старија од 6 месеци рачунајући од датума објављивања 
конкурса); извод из књиге рођених; уверење о држављан-
ству, (оригинал или оверене фотокопије не старије од 6 
месеци); уверење о неосуђиваности за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (оригинал или оверену фотокопију не 
старије од 6 месеци). Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се под-
носе на горе наведену адресу, са назнаком за конкурсну 
комисију.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „Др ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
11300 Смедерево, Др Јована Цвијића 9

тел. 026/617-390

Наставник предметне наставе - 
математике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 
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 чланом 3. став 1 
тачка 9. Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022) и да испуња-
вају остале услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим приправника и других лица која могу засновати рад-
ни однос без положеног одговарајућег испита), оригинал 
или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) 
Полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, 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, 
доказ о знању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису 
образовање стекли на српском језику) и радну биогра-
фију-пожељно. Кандидати са завршеним мастер студијама 

Наука и образовање
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достављају и оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријава се под-
носи на формулару за пријаву на конкурс, који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријава са неопходном доку-
ментацијом се може доставити непосредно или поштом 
на адресу: ОШ „Др Јован Цвијић” Смедерево, Др Јована 
Цвијића број 9.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, тел. 026/617-390. Сви 
изрази, појмови, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, односе се, без 
дискриминације и на особе женског пола.

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање прописано чланом 
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 чланом 2. став 
1 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 и 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022) и да 
испуњавају остале услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим приправника и других лица која могу засновати рад-
ни однос без положеног одговарајућег испита), оригинал 
или оверену фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) 
Полицијске управе да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, 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;, 
доказ о знању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (односи се на кандидате који нису 
образовање стекли на српском језику) и радну биогра-
фију-пожељно. Кандидати са завршеним мастер студијама 
достављају и оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду.Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”.Пријава се подноси 
на формулару за пријаву на конкурс, који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Попуњен и одштампан формулар са 
неопходном документацијом се може доставити непосред-
но или поштом на адресу: ОШ „Др Јован Цвијић” Смедере-
во, Др Јована Цвијића број 9.Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, тел. 
026/617-390.Сви изрази, појмови, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се, без дискриминације и на особе женског пола.

Библиотекар
на одређено време ради замене запосленог 
који обавља функцију директора школе до 

повратка са функције, а најдуже до 17.8.2026. 
године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да поседују одговарајуће образовање прописано 
чланом 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 чланом 6. став 1тачка 8. 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 и 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022 и 15/2022) и да испуњавају остале услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-

зовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу (осим приправ-
ника и других лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита), оригинал или оверену 
фотокопију уверења (не старије од 6 месеци) 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 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 других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, доказ о знању српског језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате 
који нису образовање стекли на српском језику) и радну 
биографију-пожељно. Кандидати са завршеним мастер 
студијама достављају и оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним академским студијама.Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду.Рок за пријаву на оглас је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.
Пријава се подноси на формулару за пријаву на конкурс, 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Попуњен и 
одштампан формулар са неопходном документацијом се 
може доставити непосредно или поштом на адресу: ОШ 
„Др Јован Цвијић” Смедерево, Др Јована Цвијића број 
9.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, тел. 026/617-390.Сви изра-
зи, појмови, придеви и глаголи у овом огласу који су упо-
требљени у мушком граматичком роду, односе се, без дис-
криминације и на особе женског пола.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана

Булевар деспота Стефана 40

Стручни сарадник (психолог) школе
на одређено време, ради замене запосленог 

која је на боловању преко 60 дана

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство 
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело, прописа-
но чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 
88/2017, 27/2018 - др. закони 10/2019, 27/2018 - др. закони, 
6/2020, 129/2021– даље: Закон), да има одговарајуће обра-
зовање: кандидати за радно место стручни сарадник, треба 
да испуњавају услове из члана 140 Закона –што значи да 
треба да поседују одговарајуће високо образовање стече-
но на: студијама другог степена (мастер академске, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10.сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.септембара 2005. године, да 
стручни сарадник из става 1члана 140 Закона, образовање 
из члана 142 став 1 Закона (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 шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са европским 
системо преноса бодова), 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. Потребно је 
да кандидат испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања, прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС –Просветни гласник”, број: 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021 и 17/2021). На конкурс кандидати за радно место 
стручни сарадник (психолог) школе, треба да доставе 
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената 
(обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на зва-
ничној интернет страници Министарства и да га заједно са 
потребном документацијом доставе Школи у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса; диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о 

држављанству (не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; молбу за пријем у радни однос; краћу 
биографију; доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела, прописана чланом 139став 1 тачка 3) Закона; доказ 
да против кандидата није покренут кривични поступак и 
није покренута истрага; доказ да се против кандидата не 
води поступак за заштиту од дискриминације; изабрани 
кандидат је у обавези да лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравстевној способности, достави пре закљу-
чења уговора о раду. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, врши надлежна служба за 
запошљавање, пре закључења уговора о раду. Фотокопије 
докумената која нису оверена од надлежног органа неће 
се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар са 
одговарајућим доказима (документацијом), подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: 
Основна школа „Свети Сава” Велика Плана, Булевар деспо-
та Стефана бр. 40, 11320 Велика Плана, са назнаком: “За 
конкурс”. Контакт за информације је 026/516-021 (Сузана 
Ристић, секретар школе).

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТЕФИ ШАНДОР“

25243 Дорослово, Херцег Јаноша 52
тел. 025/5862-332

Професор разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пред-
виђене Законом о раду, као и посебне услове на основу 
члана 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службенигласник РС” бр. бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закона и 10/2019 од, 27/2018 - др. закона 6/2020 и 
129/2021): 1. да има одговарајуће образовање, 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Кандидат мора да испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања у складу са Правилни-
ком 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). Канди-
дат мора да испуњава услове у погледу степена и врсте 
образовања 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). Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да 
поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких пред-
мета. Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете. Установи 
кандидат доставвља поред горе попуњеног формулара: 
пријавни формулар са кратком биографијом, оринал или 
оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем обра-
зовању), оверена фотокопија не сме бити старија од 6 
месеци; доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
- уверењеиз МУП-а, не старије од шест месеци, уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија) – не старије 
од шест месеци, извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија), оверена фотокопија не сме бити 
старија од 6 месеци; доказ да кандидат који има стечено 
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагош-
ких предмета, доказ о знању српског језика, као језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, дос-
тавља се само у колико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику. Доказ о испуњености услова из 
тачке 2 (психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима) кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”, на адресу: Основна школа „Петефи 
Шандор” Дорослово, Херцег Јаноша 52, са назнаком „За 
конкурс”. Све потребне информације можете добити пози-
вом на број телефона: 025/5862-332, код секретара школе.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПУ „ПОЛЕТАРАЦ”
22400 Рума, 27. октобра 38/2

тел. 022/479-137

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за избор директора установе тре-
ба да испуњава услове прописане чл. 122, чл. 139 и чл. 
140 став 1, 2 и 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања: да има одговарајуће високо образовање: 
одговарајуће високо образовање за васпитача или струч-
ног сарадника стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: на студијама 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 (лице мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета) и да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања или високо образовање за 
васпитача или стручног сарадника стеченим на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године и да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања или васпитач са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем и да има најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима васпи-
тања и образовања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има лиценцу односно дозволу за рад васпитача 
или стручног сарадника; да има обуку и положен испит за 
директора установе; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђиван прав-
носнажном 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 злостављање малолетног лица или 
родоскрвњење, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 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 држављансто Републике Србије; да зна српски језик 
- на коме остварује васпитно-образовни рад. Кандидат је 
дужан да поднесе пријаву на конкурс на формулару који се 
може преузети на званичној интернет страни Министарства 
просвете. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС (не старије од шест месеци), уверење 
односно извод из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван за дела из чл. 139 став 1 
тач 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од шест месеци), уверење основног и вишег 
суда да против кандидата није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница, односно да није покренут кривични 
поступак (не старије од шест месеци), уверење надлежног 
привредног суда да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(не старије од шест месеци ), оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом образовању, оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о положеном испиту за лиценцу или струч-
ном испиту, уверење о положеном испиту за директора 
(пријава која не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у року до две године 
од дана ступања на дужност положи испит за директора), 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора о раду 
кандидата (извештај просветног саветника) ако кандидат 
поседује, доказ о резултатима стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања (само за кан-
дидате на конкурсу који су претходно обављали дужност 
директора установе), доказ о раду у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, односно доказ о раду у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања, лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (доставља се накнадно пре ступања на дужност), 
доказ о знању српској језика (доказ је диплома издата на 
српском језику), уколико одговарајуће образовање није сте-

чено на српском језику – уверење високошколске установе 
да зна српски језик као језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад, биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби са биографским подацима и предлогом про-
грама рада директора установе. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавом 
на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврху спровођења законом предвиђеног 
поступка – конкурса за избор директора, а подаци који се 
прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху обра-
де података у конкретном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности. Пријаве се достављају лично 
радним данима од 8.00 до 14.00 часова или поштом на горе 
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора”.

ОШ ”ВЕРА МИШЧЕВИЋ”
22306 Белегиш, Краља Петра Првог 33

тел. 022/361-514, 361-292
e-mail: osveramiscevic@gmail.com

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
129/2021), и услове из Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ ”Вера Мишчевић” Белегиш, 
односно: да има одговарајуће образовање; 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 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 у школи. Кан-
дидат је у обавези да достави: пријавни формулар (који 
се преузима са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), пот-
писану пријаву са радном биографијом; оригинал или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеном основном 
образовању (не старије од 6 месеци од дана објављивања 
огласа); да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (уверење из МУП-а, 
не старије од месец дана објављивања огласа); уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци од дана објављивања огласа); извод из матичне књиге 
рођених (не старији 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 прибавља се пре закључења уговора о 
раду, а остале доказе кандидати достављају уз пријаву на 
конкурс. Пријаве на конкурс подносе се у затвореној ковер-
ти лично или путем препоручене пошиљке на горе наведе-
ну адресу, уз напомену „Конкурс за радно место чистачице 
– не отварати”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање као ни фотокопије докумената које 
нису оверени од стране надлежних органа. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” НСЗ. Пријавом на конкурс кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
спровођења законом предвиђеног поступка - конкурса за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Сва потребна обавештења о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на број телефона: 022/2361-514.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ - ПИНКИ”

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 27
тел./факс: 022/621-671
e-mail: smpinki@mts.rs
www.osbppinki.edu.rs

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 
24 Правилника о организацији и систематизацији послова 
у основној школи „Бошко Палковљевић - Пинки”, Срем-

ска Митровица (2022., 2023.); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају српски језик и језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погле-
ду образовања: четврти степен стручне спреме - електро, 
столарске, водоинсталатерске, браварске, механичарске, 
ватрогасне струке. Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021), који се доказују при-
ликом пријема у радни однос и проверавају у току рада. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете 
(у делу „Запошљавање у просвети”, пун назив „Формулар 
за пријаву на конкурс”) и уз одштампани пријавни форму-
лар, кратку биографију, достављају школи следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ној средњој школи; уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика доставља се само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику или 
на језику на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
доказ да кандидат није осуђиван, правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања мита или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија, прибавља кандидат од 
надлежне полицијске управе, не старији од 6 месеци). Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способностиза 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве се достављају у затвореној 
коверти са назнаком: „За конкурсну комисију - не отварати” 
уз обавезну назнаку за које радно место се конкурише, на 
адресу школе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
22427 Хртковци, Школска 5

тел. 022/455-038
e-mail: skolamchrtkovci@gmail.com

Наставник енглеског језика
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће обавезно образовање у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилника о организацији и систематизацији радних места 
у ОШ „Милош Црњански” Хртковци”, и то: одговарајуће 
високо образовање – на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке 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 про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидат је у обавези да приложи следећа 
документа, у оригиналу или овереној копији: попуњен 
пријавни формулар (отштампан са интернет странице 
Министарства просвете); Диплома о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о неосуђиваности за кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона; уверење о 
држављанству Републике Србије; доказ о познавању срп-
ског језика - подноси само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику. доказ о физичкој, психичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за достављање пријава износи 8 дана од дана 
објављивања Конкурса у листу „Послови”. Неблаговреме-
не или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве на конкурс достављају се путем поште или лично 
на адресу: ОШ „Милош Црњански”, Школска 5, 22427 Хрт-
ковци. Ближа обавештења о Конкурсу могу се добити од 
секретара школе на телефон 022/455-038.

Наука и образовање
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ОШ „Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“
22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1

тел. 022/591-422

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање 
радног односа из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/2018 – други закон, 10/2019, 6/20 и 129/21): 1), 
да има образовање економске струке на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 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-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику. Докази о испуњености услова из тачке 1) и 3)-5) 
саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у ориги-
налу или у виду оверених фотокопија, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. ОСТАЛО: Уз 
пријаву доставити: одштампан и попуњен пријавни форму-
лар (налази се на сајту Министарства просвете); ЦВ и рад-
ну биографију; оригинал или оверену фотокопију дипломе; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци; уверење из казнене еви-
денције надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
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 канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Лекарско уверење изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве 
благовремене и потпуне уз које су приложени сви потребни 
докази и који уђу у ужи круг биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање. 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” Др Ђорђе Натошевић” Нови Сланкамен, Ул. 
Вука Караџића бр. 1. 22323 Нови Сланкамен, или донети 
лично у просторије школе радним даном од 8.00 до 14.00 
часова.Решење о избору кандидата доноси директор шко-
ле у року у осам дана од достављаља образложене листе 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос.
За све додатне информације обратити се секретару школе 
на телефон: 022/591-422.

Стручни сарадник – педагог
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа у складу са чл. 24 Закона о раду („Служ-
бени 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 вас-
питања („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 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 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 глас-
ник 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 – пси-
холог, дипломирани педагог, мастер педагог, дипломира-
ни педагог – мастер; 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 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 изечену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад – српски језик (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику. Уз пријаву доставити: одштампан и попуњен пријав-
ни формулар (налази се на сајту Министарства просвете); 
ЦВ и радну биографију; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству не старије од шест месеци; уверење из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе о неосуђи-
ваности за наведена кривична дела као и доказ суда да се 
против кандидата не води кривични поступак све не ста-
рије од 6 месеци; доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику). Лекарско уверење изабрани кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. 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” Др Ђорђе Натошевић” Нови Сланкамен, Ул. 
Вука Караџића бр. 1. 22323 Нови Сланкамен, или донети 
лично у просторије школе радним даном од 8.00 до 14.00 
часоваЗа све додатне информације обратити се секретару 
школе на телефон: 022/591-422.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СРЕМСКИ ФРОНТ“

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел.022/712-524

Наставник ликовне културе
са 75% радног времена, за рад у матичној 

школи у Шиду

УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту наставника 
ликовне културе, прописани су 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 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, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 
и 4/21). Чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања прописани су услови за 
заснивање радног односа у школи и то да лице: 1) има 
одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1) на студија-
ма другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) сту-
дијама другог степена из области предагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарнестудије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице мора да има завршене 
студије првог степна из научне, 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 образовањедо 
10 септембра 2005. године; 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 родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторско понашање; 

4) има држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Врста образовања прописана је 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, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 
и 4/21), те послове наставника ликовне културе могу да 
обављају следећа лица: дипломирани сликар; академски 
сликар-ликовни педагог; академски графичар-ликовни 
педагог; академски вајар-ликовни педагог; дипломирани 
сликар-професор ликовне културе; дипломирани графи-
чар-професор ликовне културе; дипломирани вајар-про-
фесор ликовне културе; дипломирани графички дизај-
нер-професор ликовне културе; дипломирани уметник 
нових ликовних медија-професор ликовне културе; дипло-
мирани уметник фотографије-професор ликовне култу-
ре; дипломирани сликар-професор; дипломирани вајар; 
дипломирани вајар-професор; дипломирани графички 
дизајнер; дипломирани архитекта унутрашње архитекту-
ре; дипломирани сликар зидног сликарства; дипломирани 
графичар; дипломирани графичар-професор; професор 
ликовних уметности; мастер ликовни уметник (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна); мастер при-
мењени уметник (завршене основне академске студије 
из области ликовне уметности, односно примењене умет-
ности и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завр-
шене основне академске студије из области ликовне умет-
ности, односно примењене уметности и дизајна); мастер 
дизајнер (завршене основне академске студије из области 
ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна); лице са завршеним факултетом ликовних 
уметности; лице са завршеним факултетом примењених 
уметности; лице са завршеним факултетом примењених 
уметности и дизајна; дипломирани костимограф; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет). Докази о испуњавању услова: 
Кандидат је дужан да достави следеће доказе о испуња-
вању услова: оверена фотокопија или оверен препис 
дипломе о стеченом високом образовању (за лица која су 
стекла академско звање мастер, доставља се и оверена 
копија дипломе о завршеним основним академским сту-
дијама); уверење о држављанству не старије од 6 месеци 
или оверена копија уверења о држављанству (не старијег 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија извода); уверење о неосуђива-
ности и непостојању дискриминаторног понашања (не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика 
на коме се изводи образовно васпитни рад (подноси се 
уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику на ком се изводи образовно васпитни рад); 
биографски подаци. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја који прилажу уз доказе о испуња-
вању услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс 
са документацијом и прилозима подносе се препорученом 
пошиљком или лично на адресу Основне школе „Срем-
ски фронт” Шид, Мајке Јевросиме 1, 22240 Шид. За све 
додатне информације кандидати се могу обратити секре-
тару школе радним даном од 8 ди 12 часова на телефон 
022/712-524 или на имејл os.sremski.front@gmail.com

ОСНОВНА ШКОЛА „22. ЈУЛ“
22325 Крчедин, Наде Јаношевић 4

тел. 022/2500-307

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме: професор тех-
ничког образовања, професор технике, професор технике 
и информатике, професор информатике и техничког обра-
зовања, професор техничког образовања и машинства, 
професор технике и машинства, професор машинства, про-
фесор електротехнике, професор техничког образовања 
и техничког цртања, професор техничког образовања и 
физике, професор физике и основа технике, професор 
техничког образовања и хемије, дипломирани педагог за 
физику и општетехничко образовање ОТО, дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну школу, 
професор физике и основа технике за основну школу, про-
фесор техничког образовања и васпитања, професор тех-
ничког васпитања и образовања, професор политехничког 
образовања и васпитања, професор политехничког васпи-
тања и образовања, професор политехничког образовања, 
професор технике и графичких комуникација, професор 
производно-техничког образовања, дипломирани педагог 
за техничко образовање, дипломирани педагог за физику 
и основе технике, професор основа технике и производње, 
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професор политехнике, професор технике и медијате-
карства, професор техничког образовања и медијатекар, 
дипломирани физичар - професор физике и основа тех-
нике за основну школу - мастер, дипломирани профе-
сор физике и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани професор технике и информатике - мастер, 
дипломирани професор технике - мастер, мастер професор 
технике и информатике, - мастер професор информатике и 
технике, професор основа технике и информатике.- мастер 
професор технике и информатике за електронско учење; 
- мастер професор предметне наставе (претходно заврше-
не студије првог степена из области техничког и инфор-
матичког образовања). Наставу из предмета одређених у 
ставу 1 овог члана могу да изводе и лица која су завршила 
двопредметне студије на факултету, ако су на том факул-
тету савладала програм из тих предмета у трајању од осам 
семестара.

Наставник енглеског језика
са 55,55% радног времена

УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме: професор, 
односно дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност, дипломирани филолог англиста, дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности, мастер фило-
лог (студијски програм Англистика; студијски програм или 
главни предмет, односно профил Енглески језик и књижев-
ност), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност), мастер филолог - англиста; лица која 
су стекла академско звање мастер, морају имати 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.

Домар-мајстор одржавања
УСЛОВИ: услови у погледу стручне спреме: бравар, машин-
бравар, водоинсталатер, столар или електричар са положе-
ним стручним испитом за рад са судовима под притиском 
(за послове руковања постројењем у котларници).

ОСТАЛО: да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречну кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но; да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Кандидат је дужан да приликом пријаве 
на конкурс достави следећу документацију: 1) пријавни 
формулар (попуњен и одштампан); 2) диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или оверену фотоко-
пију); 3) доказ о држављанству – не старији од шест месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); 4) доказ о знању јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик (оригинал или оверену фотокопију); 5) уверење да 
није осуђиван-а правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће; за кривична 
дела примање 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 изреч-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима се подноси пре закључења уговора о 
раду. Пријавни формулар попуњава се на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја.Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.Пријаве се подносе лично или путем поште на 
адресу: Основна школа „22. јул”, Наде Јаношевић 4, 22325 
Крчедин, са назнаком „Конкурс за наставника математике”. 
За потребне информације обратити се секретару школе на 
телефон 022/2500-620.

ОШ „СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22322 Нови Карловци, Главна 31

тел. 022/584-014

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 сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање- стечено на студијама на дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Лице које је 
стекло образовање на студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисцилинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области 
или области педагошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. На осно-
ву Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада на пословима наставни-
ка разредне наставе може да изводи; професор разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, профе-
сор 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 про-
писаним законом и ако има; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да 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, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи и 
то: уверење о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (са холо-
грамом); оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
надлежне полицијске управе 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 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, 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 образов-
но-васпитни 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 ученицима доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора 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.Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити на адресу: Основна 
школа „Слободан Бајић Паја”, Главна 31, 22322 Нови Карло-
вци, у затвореној коверти са назнаком „За конкурс”, путем 
поште или лично у канцеларију секретара школе од 8.00 до 
14.00 часова радним данима. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса.Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити од секретара на 
телефон: 022/584-014.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Маркетинг и трговина

са 70% радног времена, на одређено време 
од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - еко-
номске науке. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – 
други закони, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21- аутентично 
тумачење, 67/21 и 67/21 др. закон), Статута Универзитета у 
Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године (5. апри-
ла 2018. године – исправка; измене и допуне 13. фебруа-
ра 2019. године, 29. септембра 2020. године, и 28. јануара 
2022. године), Статута Економског факултета у Суботици 
бр. 01- 1685 од 2. јуна 2022. године, Правилника о ближим 
мимималним условима за избор у звања наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене и 
допуне од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. 
године, 1. децембра 2016. године, 8. марта 2018. године, 
9. октобра 2018. године 30. јануара 2020. године - аутен-
тично тумачење, 25. фебруара 2021. године – аутентично 
тумачење и 14. јула 2022. године), и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године, са изменама и 
допунама од 8. септембра 2022. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: образац - подаци о кан-
дидату пријављеном на конкурс за избор у звање настав-
ника Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним 
кандидатима) у штампаној форми и у електронској форми 
на ЦД-у (Образац и Упутство су доступни на сајту Универ-
зитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, фотоко-
пију личне карте (у случају чиповане личне карте потреб-
но је доставити очитану личну карту), оверене фотокопије 
диплома, списак радова и саме радове, потврду о томе 
да лице није правоснажном пресудом осуђено за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
које издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи, као и све 
остале доказе који упућују на испуњеност услова предвиђе-
них Законом, Статутом Универзитета, Статутом Факултета 
и Правилницима Универзитета и Факултета. Пријаве кан-
дидата са прилозима подносе се Економском факултету у 
Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 дана од дана 
објављивања Конкурса. Непотпуне и неблаговремено дос-
тављене пријаве неће бити разматране. Факултет неће 
враћати запримљену конкурсну документацију кандида-
тима.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетомwww.nsz.gov.rs
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ШКОЛСКИ ЦЕНТАР СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
24000 Суботица, Зрињског и Франкопана 2

тел. 024/556-119, 024/527-449

Дипломирани дефектолог
на српском наставном језику

3 извршиоца

Дипломирани дефектолог
на српском наставном језику, на одређено 

време, замена директора до истека обављања 
дужности директора 

Дипломирани дефектолог
на мађарском наставном језику 

3 извршиоца

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу са Пра-
вилником о степенуи врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 17/18 и 6/20).

Наставник стручних предмета 
из подручја рада геодезија и 

грађевинарство (образовни профил 
молер)

двојезично – на српском и мађарском 
наставном језику (потребна обученост 

наставника за рад са ученицима ометеним у 
развоју на ФАСПЕР-у) 

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу са Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставика у средњим школама које 
остварују наставне планове и програме за наглуве и глуве 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 1/97, 9/98, 24/04 
и 2/09).

Наставник енглеског језика
двојезично – на српском и мађарском 
наставном језику (потребна обученост 

наставника за рад са ученицима ометеним у 
развоју на ФАСПЕР-у) 

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу са Пра-
вилником о степенуи врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 17/18).

Дипломирани дефектолог – васпитач
у дому ученика, на српском наставном језику

2 извршиоца

Дипломирани дефектолог – васпитач
у дому ученика, на мађарском наставном 

језику
3 извршиоца

УСЛОВ: Услов у погледу образовања: у складу са Правил-
ником о степенуи врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 17/18 и 6/20).

Сервирка
у посебним условима 

УСЛОВИ: Услов у погледу образовања: у складу са Пра-
вилником о степенуи врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и васпитача у основној школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 17/18).

ОСТАЛО: Осим одговарајућег образовања у смислу чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“ Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 6/2020 
и 129/21; даље: Закон), Правилником о степенуи врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпитача 
у основној школи за ученике са сметњама у развоју и инва-
лидитетом („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 17/18 
и 6/20) кандидат мора да испуњава и остале услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 Закона: 1. да има 
одговарајуће образовање; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена 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 српскијезик, односно мађарски 
језик уколико конкурише за радно место наставника који 
образовно-васпитни рад остварује на том језику; 6. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат који нема обавезно образовање пропи-
сано чл. 142 Закона (психолошке, педагошке и методичке 
дисциплине), обавезан је да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Кандидат је дужан 
да уз попуњени пријавни формулар који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs – одељак „Ново 
на сајту”) на конкурс достави: оверену копију доказа о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење из казнене 
евиденције МУП-ада лице није осуђивано, у складу са чл. 
139 став 1 тачка 3) Закона; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци; доказо знању српског језика (за сва радна места) и 
мађарски језик уколико конкурише за радно место настав-
ника који образовно-васпитни рад остварује на том јези-
ку (оверена копија дипломе о завршеној средњој школи, 
вишој школи или факултету на српском / мађарском језику 
или оверена копија уверења о положеном испиту из српс-
ког / мађарског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Уколико је кандидат стекао одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона на српском језику, сма-
тра се да је достављањем овог доказа, доставио и доказ 
да зна српски језик); биографију са прегледом радних 
ангажовања (обавезно навести адресу за пријем поште и 
број телефона). Копије доказа које се подносе при конку-
рисању морају бити оверене од стране надлежног органа, 
у супротном се неће узети у разматрање. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, који су иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана, упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака.Након психолошке 
процене, конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима који се налазе на листи кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и доноси решење о избору 
кандидата.Изабрани кандидат доставља лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима пре закључења уговора о раду (не у склопу 
конкурсне документације).Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве доставити на адресу: Школски центар са домом учени-
ка „Доситеј Обрадовић”, Зрињског и Франкопана 2; 24000 
Суботица, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. 
Информације о конкурсу могу се добити од секретара шко-
ле Миљане Атић, радним данима у периоду од 10 до 13 
часова, позивом на број 024/527-449.

ОШ ”МАТИЈА ГУБЕЦ”
24214 Таванкут, Марка Орешковића 12/а

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће образовање: први степен 
стручне спреме, основно образовање; б) да 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 за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачке а), в), г) и д) достављају 
се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) 
ове одлуке прибавља се пре закључења уговора о раду. 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.

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”
24323 Фекетић, Братства бб.

тел. 024/4738-071

Спремачица
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), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 10/2019 и 
6/2020) и Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Никола Ђурковић” Фекетић и 
то: да има одговарајуће образовање у складу са Правил-
ником о организацији и систематизацији послова у Основ-
ној школи „Никола Ђурковић” Фекетић и то: први степен 
стручне спреме, односно завршену основну школу; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 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-
торско понашање; да има здравствену способност; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја- пријавни фор-
мулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ из казнене евиденције МУП-а 
– од надлежне полицијске управе; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци; 
доказ о познавању српског језика; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија) не старији од 
шест месеци; доказ да има здравствену способност кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити лично или слати на адресу: 
Основна Школа „Никола Ђурковић” Фекетић ул. Братства бр. 
бб, 24323 Фекетић. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. За све информације можете поз-
вати број телефона: 024/4/738/071.

ОСНОВНА ШКОЛА „ДОЖА ЂЕРЂ”
24312 Гунарош, Маршала Тита 29

тел. 024/4726-006

Чистачица
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), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. Закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Основној школи „Дожа Ђерђ” Гуна-
рош и то: да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
у Основној школи „Дожа Ђерђ” Гунарош и то: први сте-
пен стручне спреме, односно завршену основну школу; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање, злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; да има здравствену способност; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски и 
мађарски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс поднети: попуњен и 
одштампан формулар на интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја- пријавни фор-
мулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ из казнене евиденције МУП-а – 
од надлежне полицијске управе; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци; 
доказ о познавању српског и мађарског језика (оверена 
фотокопија сведочанства/уверења о стеченом основном 

Наука и образовање



   |  Број 1026-1027 | 08.02.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs60 

образовању, уколико је на српском језику, уједно је и доказ 
да кандидат зна српски језик, у супротном је потребно да на 
сведочанству кандидата стоји да је у основној школи имао 
наставу из предмета српски језик, а доказ да кандидат зна 
мађарски језик је оверена фотокопија сведочанства/уве-
рења о завршеној основној школи на мађарском језику 
или да на сведочанству кандидата стоји да је у основној 
школи имао наставу из предмета мађарски језик); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија) не старији од шест месеци; доказ да има здравствену 
способност кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити лично или слати са назнаком „Конкурс за чистачицу”, 
на адресу: Основна школа „Дожа Ђерђ”, Гунарош, ул. Мар-
шала Тита бр. 29, 24312 Гунарош. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа.. За све информације 
можете позвати број телефона 024/4726-006, 024/712-730 
и 024/711-726.

ООШ “АДИ ЕНДРЕ”
24321 Мали Иђош, Главна 27

Наставник математике
за наставу на мађарском наставном језику

2 извршиоца

Наставник ликовне културе
са 55% радног времена, за наставу на 

мађарском наставном језику

Наставник музичке културе
са 50% радног времена, за наставу на 

мађарском наставном језику

Наставник разредне наставе
за наставу на српском наставном језику, 

на одређено време за школску 2022/2023. 
годину, односно до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: На основу члана 139 Закона, у радни однос у уста-
нови може да буде примљено лице ако: има одговарајуће 
високо образовање: 1. 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, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, уз услов 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2. на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и да поседује 
степен и врсту образовања према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021 и 1/2022); има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 (мађарски језик, осим за радно место 
наставника разредне наставе).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву да приложи следеће: 
попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/); биографију са обавезним навођењем адресе 
становања и броја телефона; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (лица са завршеним студијама 
другог степена достављају и диплому и додатак дипломи 
првог и другог степена студија); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности (оригинал 
или оверену фотокопију, прибавља се у надлежној поли-
цијској управи према месту пребивалишта), не старије од 
6 месеци; доказ о испуњености услова из члана 141 став 7. 
Закона (знање српског, односно мађарског језика); доказ 
о испуњености услова из члана 142 Закона (да има обра-

зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у настави, у складу са Европским системом преноса 
бодова; за кандидате са положеним стручним испитом или 
лиценцом за наставника сматра се да има наведено обра-
зовање); лекарско уверење, којим се доказује психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима (доставиће изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови”.Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу: Милорад Илић, 024/4730-
664. Адреса на коју се подносе пријаве: ООШ “Ади Ендре”, 
Главна 27, 24321 Мали Иђош.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ 

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање ванредног проефсора 
за ужу научну област Финансије и 

рачуноводство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука -еко-
номске науке. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – 
други закони, 67/19, 6/20 – др. закони, 11/21- аутентично 
тумачење, 67/21 и 67/21 др. закон), Статута Универзитета у 
Новом Саду бр. 01-198/1 од 8. марта 2018. године (5. апри-
ла 2018. године – исправка; измене и допуне 13. фебруа-
ра 2019. године, 29. септембра 2020. године, и 28. јануара 
2022. године), Статута Економског факултета у Суботици 
бр. 01- 1685 од 2. јуна 2022. године, Правилника о ближим 
мимималним условима за избор у звања наставника на Уни-
верзитету у Новом Саду од 3. марта 2016. године (измене и 
допуне од 8. септембра 2016. године, 22. септембра 2016. 
године, 1. децембра 2016. године, 8. марта 2018. године, 
9. октобра 2018. године, 30. јануара 2020. године-аутен-
тично тумачење, 25. фебруара 2021. године – аутентично 
тумачење и 14. јула 2022. године), и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-3503 од 15. новембра 2018. године, са изменама и 
допунама од 8. септембра 2022. године.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Економском факултету у Суботици, Сегедиски пут 9-11, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
приложити: Образац - Подаци о кандидату пријављеном 
на конкурс за избор у звање наставника Универзитета (2. 
одељак реферата о пријављеним кандидатима) у штам-
паној форми и у електронској форми на ЦД-у (Образац и 
Упутство су доступни на сајту Универзитета у Новом Саду 
www.uns.ac.rs), биографију, фотокопију личне карте (у слу-
чају чиповане личне карте потребно је доставити очитану 
личну карту), оверене фотокопије диплома, списак радова 
и саме радове, потврду о томе да лице није правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе које издаје високошколска уста-
нова или примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, као и све остале доказе који упућују на 
испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом Уни-
верзитета, Статутом Факултета и Правилницима Универзи-
тета и Факултета. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће бити разматране. Факултет неће враћати 
запримљену конкурсну документацију кандидатима.

ООШ “АДИ ЕНДРЕ”
24321 Мали Иђош, Главна 27

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% радног времена

УСЛОВИ: IV степен средње стручне спреме, било ког про-
фила; савладан програм обуке за педагошког асистента у 
складу са Правилником о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту (“Службени гласник РС”, број 87 од 12. 
децембра 2019. године), напомена: за лице које има сав-
ладан програм обуке за педагошког асистента према Пра-
вилнику о програму обуке за педагошког асистента („Служ-
бени гласник РС”, број 11/10) или модуларни Програм 
обуке за педагошког асистента из 2016. године, сматра се 
да има савладан програм обуке према Правилнику о педа-
гошком асистенту и андрагошком асистенту (“Службени 
гласник РС”, број 87 од 12. децембра 2019. године); пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-

ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
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 говори 
српски, мађарски и ромски језик; држављанство РС.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву да приложи следеће: 
попуњен пријавни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (хттп://www.
мпн.гов.рс/); биографију са обавезним навођењем адресе 
становања и броја телефона; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци; уверење о неосуђиваности (оригинал 
или оверену фотокопију, прибавља се у надлежној поли-
цијској управи према месту пребивалишта), не старије од 
6 месеци; доказ о знању језика; лекарско уверење, којим 
се доказује психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима (доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду). Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања огласа у листу „Послови”. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Мило-
рад Илић, 024/4730-664. Адреса на коју се подносе пријаве: 
ООШ “Ади Ендре”, Главна 27, 24321 Мали Иђош.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2022./2023. године, односно до 31.08.2023. 
године, на мађарском и српском наставном 

језику

УСЛОВИ: четврти степен стручне спреме, стечен након 
завршене средње школе правно-економског или информа-
тичког смера; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад (мађарски језик).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву да приложи 
следеће: попуњен пријавни формулар са интернет сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (http://www.mpn.gov.rs/); биографију са обавезним 
навођењем адресе становања и броја телефона; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију), не старије од 6 месеци; уверење о неосуђи-
ваности (оригинал или оверену фотокопију, прибавља 
се у надлежној полицијској управи према месту преби-
валишта), не старије од 6 месеци; доказ о знању језика; 
лекарско уверење, којим се доказује психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(доставиће изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови”. Лице задуже-
но за давање обавештења о конкурсу: Милорад Илић, 
024/4730-664. Адреса на коју се подносе пријаве: ООШ 
“Ади Ендре”, Главна 27, 24321 Мали Иђош.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЧАКИ ЛАЈОШ“
24300 Бачка Топола, Светосавска 9

тел. 024/715-443

Наставник предметне наставе физичког 
и здравственог васпитања

на српском наставном језику, са 60% радног 
времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. 
Закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („ Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 

Наука и образовање
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2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 
15/2022 и 16/2022) и то: да има одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона, односно: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. У складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, васпитача и стручних 
сарадника и то: професор физичког васпитања, про-
фесор физичке културе, дипломирани педагог физичке 
културе, професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекре-
ације, професор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког вас-
питања и спорта, мастер професор физичког васпитања 
и спорта, мастер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије, професор физичког васпитања и спорта, 
мастер физичког васпитања и спорта, професор спор-
та и физичког васпитања, професор спорта и физичке 
културе, мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет), мастер спорт-
ске и терапијске физичке активности; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање, злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело 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-
ско понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
попуњен и одштампан формулар на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја- 
пријавни формулар; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању; доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом бодова (оригинал или ове-
рена фотокопија потврде- уверење одговарајуће високош-
колске установе о броју остварених бодова, односно поло-
женим испитима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу) за оне који ово образовање поседују, 
они који не поседују, Закон сходно члану 142 став 2. доз-
вољава да је ово образовање наставник обавезан да стек-
не у року од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; доказ из казнене евиденције МУП-а – од надлеж-
не полицијске управе; уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија) не старија од 6 месеци; доказ о 
познавању српског и мађарског језика, на којем остварује 
образовно-васпитни рад (диплома, односно уверење о сте-
ченом високом образовању, уколико је на српском језику, 
уједно је и доказ да кандидат зна српски језик, у супротном 
је потребно доставити оверену копију доказа да зна српски 
језик, тј. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи на српском језику или потврду из средње школе 
да је учио српски језик, а доказ да кандидат зна мађарски 
језик је оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој 
школи на мађарском језику или потврда из средње школе 
да је учио мађарски језик); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија) не старији од шест 
месеци; доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима кандидат доставља 
пре закључења Уговора о раду. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити лично или слати на адресу: Основна 
Школа „Чаки Лајош” Бачка Топола, Светосавска 9, 24300 
Бачка Топола. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. За све информације можете 
позвати број телефона 024/715-443, 711-726, 712-730.

Чистачица
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), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 
10/2019, 6/2020, 129/2021) и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Основној школи „Чаки 
Лајош” Бачка Топола и то: да има одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Основној школи „Чаки Лајош” Бачка 
Топола и то: први степен стручне спреме, односно завр-
шену основну школу; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање, злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; да има здравствену способност; да 
има држављанство Републике Србије; дазна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја- пријавни фор-
мулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ из казнене евиденције МУП-а 
– од надлежне полицијске управе; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 
месеци; доказ о познавању српског језика (диплома, однос-
но уверење о стеченом високом образовању, уколико је на 
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити оверену копију 
доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи на српском језику или потврду 
из средње школе да је учио српски језик); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) не 
старији од шест месеци; доказ да има здравствену способ-
ност кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са потребном документацијом доставити лично 
или слати на адресу: Основна Школа „Чаки Лајош” Бачка 
Топола, Светосавска 9, 24300 Бачка Топола. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. За 
све информације можете позвати број телефона: 024/715-
443, 711-726, 712-730. 

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
24341 Криваја, Маршала Тита 1

тел. 024/4724-001

Дефектолог
на мађарском наставном језику

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), 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Зако-
ни, 10/2019, 6/2020, 129/2021) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („ Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/20192/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) и то: да има 
одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона, 
односно: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама 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 васпитача и стручних сарадника и 
то: професор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
децом ментално ометеном у развој, дипломирани дефекто-
лог - олигофренолог, мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 

менталном развоју, дипломирани дефектолог - мастер, који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју, мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора, дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм за специјалног едукатора, 
мастер дефектолог, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм за специјалног реха-
билитатора за вишеструку ометеност, дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног рехабилитато-
ра за вишеструку ометеност; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање, злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад- мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја- пријавни фор-
мулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде- уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима 
из психологије и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) 
за оне који ово образовање поседују, они који не поседују, 
Закон сходно члану 142 став 2. дозвољава да је ово обра-
зовање наставник обавезан да стекне у року од једне годи-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене 
евиденције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) 
не старија од 6 месеци; доказ о познавању српског језика и 
језика на којем остварује образовно-васпитни рад (дипло-
ма, односно уверење о стеченом високом образовању, уко-
лико је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна 
српски језик, у супротном је потребно доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или 
потврду из средње школе да је учио српски језик, а доказ 
да кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику 
или потврда из средње школе да је учио мађарски језик); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија) не старији од шест месеци; доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лич-
но или слати на адресу: Основна Школа „Вук Караџић” Кри-
ваја, Маршала Тита 1, 24341 Криваја. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. За све 
информације можете позвати број телефона 024/4724-001, 
711-726, 712-730.

Наставник предметне наставе немачког 
језика

за 62,54% норме

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), кандидат 
треба да испуњава услове прописане чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 10/2019, 
6/2020, 129/2021) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („ Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) и то: да има одгова-
рајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона, однос-
но: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне односно 
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стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне области 
или области педагошких наука; 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 обра-
зовања наставника васпитача и стручних сарадника и то: 
професор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност; професор немачког језика и књижевности; 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Немачки језик и књижев-
ност).Лица која су стекла академско звање мастер, морају 
имати претходно завршене основне академске студије из 
области предмета, односно на студијским групама / програ-
мима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и 
књижевност; Немачки језик; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање, злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја- пријавни фор-
мулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но 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 шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом бодова (оригинал или оверена фотокопија 
потврде- уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима 
из психологије и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу) 
за оне који ово образовање поседују, они који не поседују, 
Закон сходно члану 142 став 2. дозвољава да је ово обра-
зовање наставник обавезан да стекне у року од једне годи-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене 
евиденције МУП-а – од надлежне полицијске управе; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија) 
не старија од 6 месеци; доказ о познавању српског језика и 
језика на којем остварује образовно-васпитни рад (дипло-
ма, односно уверење о стеченом високом образовању, уко-
лико је на српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна 
српски језик, у супротном је потребно доставити оверену 
копију доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи на српском језику или 
потврду из средње школе да је учио српски језик, а доказ 
да кандидат зна мађарски језик је оверена фотокопија 
дипломе о завршеној средњој школи на мађарском језику 
или потврда из средње школе да је учио мађарски језик); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија) не старији од шест месеци; доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са потребном документацијом доставити лич-
но или слати на адресу: Основна Школа „Вук Караџић” Кри-
ваја, Маршала Тита 1, 24341 Криваја. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. За све 
информације можете позвати број телефона 024/4724-001, 
711-726, 712-730.

Домар / мајстор одржавања
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), кандидат 
треба да испуњава услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закони, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Основној школи „Вук Караџић” Криваја и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Основној шко-
ли „Вук Караџић” Криваја и то: трећи или четврти степен 

стручне спреме, односно завршену средњу школу; да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање, злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 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-
торско понашање; да има здравствену способност; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: попуњен 
и одштампан формулар на интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја- пријавни фор-
мулар; оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ из казнене евиденције МУП-а 
– од надлежне полицијске управе; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија) не старија од 6 
месеци; доказ о познавању српског језика (диплома, однос-
но уверење о стеченом високом образовању, уколико је на 
српском језику, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик, у супротном је потребно доставити оверену копију 
доказа да зна српски језик, тј. оверену фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи на српском језику или потврду 
из средње школе да је учио српски језик); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија) не ста-
рији од шест месеци; доказ да има здравствену способност 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лично или слати 
на адресу: Основна Школа „Вук Караџић” Криваја, Марша-
ла Тита 1, 24341 Криваја. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. За све информације 
можете позвати број телефона: 024/4724-001, 711-726, 
712-730.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ”

Латвица
31236 Дивљака

тел. 061/2074-052

Наставник предметне наставе 
математике

са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Наставник предметне наставе, наставник матема-
тике треба да испуњава услове из члана 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“ Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17, 27/18- др. Закон, 10/19, 6/20 и 
129/21) и члана 3. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних срадника у основној школи 
(“Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 
3/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмење чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик као језик на којем остварује 
образовно- васпитни рад. 

Наставник предметне наставе физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Наставник предметне наставе, наставник физи-
ке треба да испуњава услове из члана 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“ Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17, 27/18- др. Закон, 10/19, 6/20 и 

129/21) и члана 3. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних срадника у основној школи 
(“Сл. гл. РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 
3/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмење чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик као језик на којем остварује 
образовно- васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани обра-
зац пријавног формулара кандидати достављају: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, потврду или уверење о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), 
извод из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал 
или оверену копију), кратку биографију, доказ о знању срп-
ског језика на коме се изводи образовно- васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Кандидати који бусу изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену спсоб-
ности за рад са децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање која ће извршити процену применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Пријаве на конкурс поднети лично или слати на адре-
су: Основна школа “Јездимир Трипковић” Латвица, 31236 
Дивљака са назнаком “За конкурс”. Контакт телефон за све 
информације у вези конкурса: 061/20 74 052 Весна Маслар 
секретар школе. 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.

ГИМНАЗИЈА “СВЕТИ САВА“
31210 Пожега, Вука Караџића 6

тел. 031/714-062

Наставник рачунарске групе предмета
са 93,75% радног времена

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији (“Сл. гл. РС - Просветни 
гласник” (бр. 4/2022); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
и непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно -васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: попуњен 
одштампани пријавни формулар који кандидат преузима 
са званичне интернет странице Министарства просвете; 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них; диплому о стеченом образовању (диплому о основним 
студијама и мастер студијама); уверење о неосуђиваности 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (не старије 
од шест месеци), и писмени доказ (уверење) да је поло-
жио испит из српског језика одговарајуће високошколске 
установе, којим потврђује да зна језик на коме се остварује 
образовно- васпитни рад, тј српски језик, само уколико је 
одговарајуће образовање стекао на страном језику. Доку-

Наука и образовање
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ментацију доставити у оригиналу или овереним копијама. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: Гимназија 
“Свети Сава”, 31210 Пожега, Вука Караџића 6 или непо-
средно код секретара школе. Ближе информације се могу 
добити на тел. бр. 031/714-062. Напомена: лекарско уве-
рење изабрани кандидат доставља при закључењу уговора 
о раду.

Наставник музичке културе
са 90% радног времена, на одређено време, 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана 
(замена запослене на боловању) 

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и у складу са Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији (“Сл. гл. РС - Просветни 
гласник” (бр. 4/2022); психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
и непостојање дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно -васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: 
попуњен одштампани пријавни формулар који кандидат 
преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете; уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених; диплому о стеченом образовању (дипло-
му о основним студијама и мастер студијама); уверење о 
неосуђиваности за кривична дела утврђена у чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од шест месеци), и писмени доказ (уве-
рење) да је положио испит из српског језика одговарајуће 
високошколске установе, којим потврђује да зна језик 
на коме се остварује образовно- васпитни рад, тј српски 
језик, само уколико је одговарајуће образовање стекао на 
страном језику. Документацију доставити у оригиналу или 
овереним копијама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на адресу: Гимназија “Свети Сава”, 31210 Пожега, 
Вука Караџића 6 или непосредно код секретара школе. 
Ближе информације се могу добити на тел. бр. 031/714-
062. Напомена: лекарско уверење изабрани кандидат дос-
тавља при закључењу уговора о раду.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВОЈИСЛАВ - ЛАЛЕ СТЕФАНОВИЋ”

31000 Ужице, Трг Светог Саве 8
тел. 031/512-722

Наставник теоретске групе предмета
4 извршиоца

Наставник гитаре
2 извршиоца

Наставник клавира

Наставник саксофона

Корепетитор - клавирски сарадник
2 извршиоца

Наставник теоретске групе предмета
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), кандидат 
мора испуњавати и посебне услове прописне у члану 139, 
140 , и 142 Закона о основама система образовање и вас-
питања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018- други зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): 1) да има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 

и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из тачке 2) овог члана пре закључења уговора 
о раду. Одговарајуће образовање има лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање предвиђено чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука уз прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; Лице из тачке 
1) подтачка (б) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Обавезно образовање 
наставника и стручних сарадника прописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Образовање из претходног става настав-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Ближи услови у погледу степена и 
врсте образовања наставника за послове за које је конкурс 
расписан предвиђени су чланом 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020 и 9/2020) и члановима 3. и 4. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним и уметничким школа-
ма у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/2015, 11/2016, 
2/2017, 9/2019 и 14/2020).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: 1. оверену фотокопију дипломе 
о одговарајућем образовању; 2. извод из матичне књиге 
рођених, (оригинал или оверену фотокопију не старији од 
6 месеци); 3. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
4. уверење или потврду о неосуђиваности за горе наведе-
на дела (оригинал или оверену фотокопију не старије од 
6 месеци); 5. оригинал или оверена фотокопија потврде - 
уверења одговарајуће високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно положеним испитима из психоло-
гије и педагогије или оверена копија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за оне који 
ово образовање поседују); 6. доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку; 7. доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставиће само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање, као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа. 
Пријаве са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос на 
неодређено време за _____ (навести радно место за које 
се конкурише)“, слати на адресу школе: Музичка школа 
„Војислав-Лале Стефановић”, Ужице, Трг Светог Саве број 
8 или донети лично у школу, радним даном од 8.00 до 12.00 
часова у секретаријат школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

Стручни сарадник – логопед
са 50% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
поседује одговарајућу врсту и степен стручне спреме у скла-
ду са чланом 140 и 141 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 

и 10/2019) и чланом 6. став 1 тачка 5. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (Сл. гласник РС - Просветни гласник бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21...), да 
у складу са чланом 142 Закона има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела наве-
дена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије и да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз одштампан и попуњен образац 
пријавног формулара, потписане пријаве са радном био-
графијом у којој је потребно навести да ли и које програ-
ме зна да ради на рачунару, кандидати достављају доказ 
о испуњености услова у погледу стручне спреме (оргинал 
или оверена фотокопија дипломе), доказ да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци од објављивања огласа у публи-
кацији “Послови”), извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији 
“Послови”) и уверење или потврду о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци од објављивања огласа у публика-
цији “Послови”). Образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете науке и тех-
нолошког развоја у делу Ново на сајту, на адреси http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу Школе. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 Пожега, Вука Карџића 6

Наставник математике
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник музичке културе
са 5% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник економске групе предмета
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат, треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће образовање из члана 140 
став 1тачка 1) и 2) Закона о основама образовања и вас-
питања, као и да испуњава услове прописане Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022), Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласникЊ, бр 4/2022 и 14/2022), б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) да није осуђиван правоснашном 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 кривично дело примања или давања 
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, утврђенодискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д) 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати поред тражене документације 
достављају и кратку биографију. 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. Документација се доставља 
у оригиналима не старијим од шест месеци или у овере-
ним фотокопијама. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова 
конкурса, као и пријаве са неовереном документацијом, 

Наука и образовање



   |  Број 1026-1027 | 08.02.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs64 

неће се разматрати. Пријаве се достављају у затвореној 
коверти лично или поштом на адресу Техничка школа у 
Пожеги, Вука Караџића број 6. Уз пријавни формулар, који 
се преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
и потребну документцију. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована од стране директора школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Стручни сарадник – логопед
са 50% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. глас-
ник 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, 6/2020 
И 129/21). Кандидат мора да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 и 141 став 4. Закона 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, 4/2021, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 10/22), б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) није осуђиван правоснажном прсудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најамање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) 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) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Документа-
ција се доставља у оригиналима не старијим од шест месе-
ци или у овереним фотокопијама. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију и ЦВ (радна буиографија) у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови” (НСЗ). Неблаговремене пријаве, пријаве без 
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и прија-
ве са неовереном документацијом, неће се разматрати. 
Пријаве доставити на адресу: ОШ “Петар Лековић” Пожега, 
Петра Лековића 1, 31210 Пожега са назнаком “Пријава за 
конкурс за радно место стручног сарадника - логопеда на 
одређено време“. Информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 031/811-176. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована од стране директора школе.

ВАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА “БРАНИСЛАВ 
ПЕТРОНИЈЕВИЋ”

14210 Уб, Вука Караџића 15
тел. 014/411-149

Наставник математике
са 89% радног времена на одређено време, 
ради замене запослене, којој мирује радни 
однос због избора на функцију директора 

школе, до њеног повратка

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна спрема 
VII/1 степен, према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији-наставник математике, испуњеност усло-
ва по прописима Закона о раду, као и услова из члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Документација потребна за 
конкурс: 1. оверена копија дипломе о стеченом образо-

вању; 2. доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 
(не старије од шест месеци); 3.уверење о држављанству 
- оригинал или оверена копија; 4. извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена копија; 5. кратак ЦВ кан-
дидата, а доказ о поседовању психичке, физичке и здрас-
твене способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка 
одлучивања о избору, кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, дужни су да се подвргну провери 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака у складу са чланом 154 Закона 
о основама система образовања и васпитања, по распоре-
ду који утврди школа у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање, о чему ће кандидат бити благовремено 
обавештен. Кандидат мора знати језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос достављају се 
на горе наведену адресу са назнаком “За конкурс”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити раз-
матране.

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна спрема 
VII/1 степен, испуњеност услова из члана 24 Закона о раду, 
као и услова из члана 132., 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Документација потребна за конкурс: 1. оверена копија 
дипломе о стеченом образовању; 2. доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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 (не старије од шест месеци); 3.уверење 
о држављанству - оригинал или оверена копија; 4. извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена копија; 
5. кратак ЦВ кандидата, а доказ о поседовању психичке, 
физичке и здраствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору, кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, дужни су да 
се подвргну провери психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална служба за запо-
шљавање, применом стандардизованих поступака у складу 
са чланом 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања, по распореду који утврди школа у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, о чему ће канди-
дат бити благовремено обавештен. Кандидат мора знати 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова за пријем у 
радни однос достављају се на горе наведену адресу са наз-
наком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
на конкурс неће бити разматране.

Наставник филозофије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство, стручна спрема 
VII/1 степен, према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији-наставник филозофије, испуњеност усло-
ва по прописима Закона о раду, као и услова из члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Документација потребна за 
конкурс: 1. оверена копија дипломе о стеченом образо-
вању; 2. доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 
(не старије од шест месеци); 3.уверење о држављанству 
- оригинал или оверена копија; 4. извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена копија; 5. кратак ЦВ кан-
дидата, а доказ о поседовању психичке, физичке и здрас-
твене способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка 
одлучивања о избору, кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, дужни су да се подвргну провери 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака у складу са чланом 154 Закона 
о основама система образовања и васпитања, по распоре-
ду који утврди школа у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање, о чему ће кандидат бити благовремено 
обавештен. Кандидат мора знати језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос достављају се 
на горе наведену адресу са назнаком “За конкурс”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће бити раз-
матране.

ОШ „ДРАГОЉУБ ИЛИЋ”
14203 Драчић, Драчић бб.

тел. 014/276-544

Наставник математике
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење) 
кандидат морају испуњавати и посебне услове предвиђене 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016... 
и 11/2019) и посебне услове прописане чл. 139 -142 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19 и 6/20), и 
то да: 1) има одговарајуће високо образовање стечено на: 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије); 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) и студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе 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-
криминаторено понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани фор-
мулар заједно са пријавом на конкурс приложе: кратку 
биографију; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију), не старије од шест месеци; 
уверење да није осуђиван за горе наведена дела кандидат 
прибавља у Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе; доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима прибавља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс, неће се узимати у разматрање при одлучивању 
по конкурсу. Пријаве за сва радна места се подносе лично 
у школу или поштанским путем на горе наведену адресу са 
назнаком “За конкурс”.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОШ “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14252 Ваљевска Каменица
тел. 014/254-755, 254-558

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место из тачке 1. овог конкур-
са може да буде примљен у радни однос под условима из 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да има одговарајуће образовање и то: у складу са 
чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, одговарајуће образовање из области правних 
наука, стечено: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. год; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторено понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Кандидати треба 
да доставе: 1) радну биографију; 2) одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 3) 
оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању; 
4) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; 5) оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; 6) извод из казнене евиденције као 
доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела, 
које издаје надлежна полицијска управа, (не старије од 
шест месеци); 7) доказ о познавању језика на ком се ост-
варује образовно - васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фото-
копија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене 
од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у 
разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Канди-
дат који буде изабран на конкурсу, доставиће уверење о 
здравственој способности пре закључења уговора о раду 
(не старије од шест месеци). Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити лично или поштом, на горе наведену 
адресу са назнаком “Пријава на конкурс”.

ОШ “СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ”
14222 Дивци

тел. 014/254-755, 254-558

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат за радно место из тачке 1. овог конкур-
са може да буде примљен у радни однос под условима из 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да има одговарајуће образовање и то: у складу са 
чланом 140 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, одговарајуће образовање из области правних 
наука, стечено: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. год; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторено понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандида-

ти попуњавају пријавни формулар који се преузима на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Кандидати треба 
да доставе: 1) радну биографију; 2) одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС; 3) 
оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломирању; 
4) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; 5) оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; 6) извод из казнене евиденције 
као доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична 
дела, које издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од шест месеци); 7) доказ о познавању језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику, а доказ треба да 
буде издат од стране високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената (оригинал или оверена фото-
копија). Фотокопије које се подносе морају бити оверене 
од стране надлежног органа, у супротном неће се узети у 
разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. 
Кандидати који испуњавају услове конкурса биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Канди-
дат који буде изабран на конкурсу, доставиће уверење о 
здравственој способности пре закључења уговора о раду 
(не старије од шест месеци). Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити лично или поштом, на горе наведену 
адресу са назнаком “Пријава на конкурс”.

ВРАЊЕ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

17520 Бујановац, Карађорђа Петровића 294
тел. 017/854-076

Наставник гитаре
УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021), 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 
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. Одговарајуће образо-
вање има лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена, (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005.) предвиђено чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Ближи услови у погледу степена и врсте образовања за 
наставника основне музичке школе, односно за послове 
наставника гитаре предвиђени су: Правилником о степену 
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 
9/2019, 1/2020, 9/2020 и 18/2020). 

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, кандидат 
треба да достави, у оргиналу или овереној фотокопији, сле-
дећа документа: диплому о стеченом образовању и додатак 
дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о 
дипломирању уколико диплома још није издата; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); очитану личну карту; да лице зна српски 
језик (доказ је приложена диплома о стеченом образовању, 
а уколико је диплома стечена на другом језику доказ је 
потврда или сведочанство средње школе); уверење поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван за кривична дела 
наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци), доказ 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(кандидат који не поседује лиценцу дужан је да је стекне у 
року од две године од пријема у радни однос). Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду доставља лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства про-

свете на адреси: https://prosveta. gov. rs/skolski-i-studentski-
zivot/zaposljavanje-u-prosveti/ који се одштампан доставља 
школи заједно са потребном документацијом. Кандидати 
који буду позвани од стране школе дужни су да приступе 
провери психофизичких способности коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу 
контакт телефон, како би били обавештени о поступку про-
вере психофизичких способности. Пријаве кандидата који 
не приступе провери психифизичких способности неће се 
разматрати. Документа се предају путем поште или непо-
средно у секретаријату школе. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос и подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса са назнаком “Конкурс 
за наставника”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на горе наведену 
адресу. Телефон за информације 017/854-076. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-808

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има одговарајуће високо образовање врсте и степена струч-
не спреме утврђене чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 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), стеченим: (1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске или мастер 
струковне студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; (2) или образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који је уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005; 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. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе доказе о испуњености услова: оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); доказ да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања (од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва) у виду потврде / уверења високошколске установе о 
броју остварених бодова, односно положеним испитима из 
психологије и педагогије или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (ори-
гинал или оверена фотокопија потврде / уверења); доказ из 
казнене евиденције МУП-а 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 родоскрнављење, за кривична дела 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 за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал или оверена копија, не старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија не старији од 6 месеци); доказ о знању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља 
се само ако кандидат није стекао образовање на српском 
језику, а доказује се потврдом високошколске установе да 
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је кандидат положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (оригинал или ове-
рена копија); лекарско уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима кандидат подноси пре закључења уговора о раду, а 
психолошку процену способности кадидата за рад са децом 
и ученицима извршиће Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака. Потребно је 
да кандидати уз пријаву доставе и своју краћу радну биогра-
фију са подацима о адреси становања, контакт телефону и 
имејл адреси. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Пријаву са потребном документацијом 
у затвореној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за 
радно место наставника разредне наставе”, кандидат може 
поднети лично радним данима од 8.00 до 14.00 часова или 
послати путем поште у складу са законом, на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе, по поступ-
ку који је прописан законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност законских услова кандидата за пријем у радни 
однос, у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава, а затим се кандидати у року од осам дана упућују на 
психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам дана 
од дана када му конкурсна комисија, после обављеног разго-
вора са кандидатима, достави образложену листу свих кан-
дидата који испуњавају услове по конкурсу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе на 
телефон 017/474-808. 

ГИМНАЗИЈА “ЈОВАН СКЕРЛИЋ”
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/474-825

Спремачица - чистачица
(са по 97% радног времена)

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана139 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
то да: 1) има одговарајуће образовање (завршену основ-
ну школу - први степен стручне спреме); 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 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) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс и пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, РС кандидати су 
дужни да приложе и одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова и то: овере-
ну фотокопију уверења или дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старији од 6 
месеци), оригинал уверења о неосуђиваности (не ста-
рије од 6 месеци). Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови.” Ближе инфор-
мације могу се добити од секретара школе на телефон 
017/474-825. Пријаве се подносе на горе наведену адре-
су, лично или поштом у затвореној коверти са назнаком 
“За конкурсну комисију”. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развој РС а потребну 
документацију заједно са одштампаним, попуњеним и 
потписаним формуларом достављају школи. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија 
коју ће директор именовати посебним решењем. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, у року од 8 
дана биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 

за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Кандидати који буду изабрани, пре закљу-
чења уговора о раду достављају уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима не старије од 6 месеци.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”

17500 Врање, Партизанска 12
тел. 017/400-836

e-mail: vrgimnazija@gmail.com

Оглас објављен 18.01.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“ (број 1023), поништава се за радно место:

Професор предмета уметност и дизајн
са 50% норме

У осталом делу оглас је непромењен.

ОШ „9. МАЈ”
17523 Рељан

тел. 017/7667-376

1. Професор српског језика и 
књижевности

са 94% радног времена

2. Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају одговарајуће образовање; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. На радно место професора српског језика 
може конкурисати: професор српског језика и књижевности, 
професор српског језика и књижевности са општом линг-
вистиком, професор српске књижевности и језика, профе-
сор српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватскијезик и југословен-
ску књижевност, професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски језик, про-
фесор српскохрватског језика и опште лингвистике, профе-
сор за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, 
професор српскохрватског језика са источним и западним-
словенским језицима, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, професор 
југословенске књижевности са страним језиком, дипломи-
рани филолог за књижевности српски језик, дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, професор српског 
језика и књижевности у одељењима за националне мањине, 
професор српског језика и српске књижевности, дипломи-
рани компаратиста, мастер филолог (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, Срп-
ски језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са ком-
паратистиком, Српски језик као страни), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програми: Српски језик и 
књижевност, Српска књижевност и језик, Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвисти-
ка), Српска филологија (српски језик и књижевност), Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, Компаративна књижевност са теоријом књи-
жевности), професор српскохрватског језика икњижевности, 
мастер филолог из области филолошких наука, професор 
југословенске књижевности и српског језика, мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Потребна документација: пријавни формулар; 
оверена фотокопија дипломе; држављанство (не старије 
од 6 масеци); извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); уверење да кандидат није под истрагом; уве-
рење да кандидат није осуђиван; кратка биографија; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекарско 

уверење) доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. За радно место под редним бројем 2: 
Завршена основна школа (Правилник о организацији и сис-
тематизацији радних места у ОШ „ 9. мaj”, деловодни број: 
645/2022 од 14.9.2022. године, члан 23). Пријаве слати на 
адресу: ОШ „9. мај” Рељан, 17523 Прешево, са назнаком „За 
конкурсну комисију”. Рок за подношење пријаваје је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
17500 Врање, Омладинска 20

Наставник математике
са 77,78% радног времена на одређено време 

до повратка на рад привремено одсутне 
запослене са породиљског одсуства са 

местом рада у издвојеном одељењу школе у 
Моштаници

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве конкурса: 1. имају одговарајуће образовање и то за 
наставника математике: професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примена, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор информатике -математике, дипломирани матема-
тичар -астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар -математика 
финансије (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике и физике, мастер професор мате-
матике и математике и информатике, професор физике и 
математике, професор информатике и математике, дипло-
мирани математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер, дипломирани математичар - профе-
сор математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике, профе-
сор хемије- математике, професор географије - матема-
тике, професор физике - математике, професор биологије 
- математике, професор математике теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипломирани 
математичар и информатичар, дипломирани математичар 
-механичар, мастер професор предметне наставе, мастер 
математичар- професор математике. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани мастер, 
треба да имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основа геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и информатике. 
3. Имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 4. нису осуђивани правоснаж-
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 родоскрнављење, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 5. имају држављанство Републике Србије, 6. 
знају српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о испуњености услова из тачке 1, 4, 5 и 6 подно-
се се уз пријаву на конкурс заједно са пријавним формула-
ром са сајта МПНТР; а из тачке 3 пре закључења уговора о 
раду. Конкурс траје осам дана од дана објављивања. Прија-
ве са доказима о испуњености услова конкурса доставити, 
лично или путем поште, на адресу Основне школе “Доситеј 
Обрадовић” Врање, ул. Омладинска 20. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
”БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

Бујановац, Бранка Радичевића 1
тел. 017/851-257

Наставник технике и технологије

Наставник информатике и рачунарства
са 85% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 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 то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилником о степену и врсти 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); 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 родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву доставити: попуњен пријавни формулар који се 
може наћи на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о неосуђиваности 
(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-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање) 
које издаје надлежна полицијска управа Министарства 
унутрашњих послова (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 
доказ о знању српског језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, 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 
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 
школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу 
у року од осам дана од достављања образложене листе. 
Пријаве доставити непосредно или путем поште на адресу: 
Основна школа „Бранко Радичевић”, Улица Бранка Радиче-
вића број 1, 17520 Бујановац са назнаком: „За Конкурс”. Рок 
за подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КРАЉ ПЕТАР ПРВИ 

ОСЛОБОДИЛАЦ”
17545 Корбевац

Наставник енглеског језика
на одређено време, за рад у централној 

школи у Корбевцу, истуреним одељењима у 
Несврти, Паневљу и Клисурици

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос: 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, 13/2017 - одлука УС, 113/17 и 95/19 - аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и посебне услове из Правилника о 
организацији и систематизацији послова у школи “Краљ 
Петар Први Ослободилац у Корбевцу. Уз пријаву на кон-
курс доставити: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању; 2. доказ да је кандидат 
стекао високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
4. извод из матичне књиге рођених; 5. потврду да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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; 6. потврду да се против лица не 
води кривични поступак (потврде из тачке 5 и 6 набавити 
код основног и вишег суда и СУП-а), 7. краћу биографију. 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања 
на интернет сајту Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Документацију не достављати у оригиналу или овере-
не копије, с тим што се иста не враћа подносиоцу пријаве. 
Одлука о избору кандидата биће донета у року од 15 дана 
од дана истека рока за подношење пријава, о чему ће бити 
обавештени сви кандидати, у складу са Законом. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
17501 Врање, Есперанто бб.

1) Чистачица - помоћни радник

2) Наставник географије
са 15% радног времана, на одређено време 
ради замене одустног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: стручна спрема: за радно место под редним 
бројем 1 - чистачица - помоћни радник - основно образо-
вање. За радно место под редним бројем 2 - наставник гео-
графије: 1. професор географије, 2. дипломирани географ, 
3. професор историје - географије, 4. дипломирани географ 
- просторни планер, 5. дипломирани професор географије 
- мастер, 6. дипломирани географ - мастер, 7. мастер геог-
раф, 8. мастер професор географије, 
9. мастер професор географије и информатике и10. мас-
тер професор биологије и географије. Лице које је стекло 
академско звање мастер мора имати предходно заврше-
не основне академске студије на студијском програму: 
географија, дипломирани географ, професор географије, 
двопредметне студије биологије и географије, односно 
географије и информатике. Услови: 1. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 2. 
да кандидати нису осуђивани 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 малолетрног 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, 3. да 
имају држављанство Републике Србије, 4. да знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс са кратком биографијом доставити оригинале или 

оверене фотокопије следећих докумената: диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци, извод из матич-
не књиге рођених, уверење из казнене евиденције (услови 
- тачка 2), уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима и децом доставља се пре 
закључења уговора о раду, кандидати доствљају и пријав-
ни формулар са званичне странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати са назнаком: “За конкурс”, на адресу школе: Економ-
ско-трговинска школа, Есперанто бб., 17501 Врање.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОРИОЛАН ДОБАН”
26336 Куштиљ, Вршачка бб.

тел./факс: 013/883-430
e-mail: kdoban@gmail.com 

Наставник румунског језика
са 94,44% радног времена у матичној школи 

у Куштиљу

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања – високо 
образовање – на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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, поседовање држављанства 
Републике Србије, знање српског језика и језика на коме 
се остварује 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 малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; радно искуство, 
положен или пријављен стручни испит, непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом, поседовање физичке, психичке 
и здравствене спопсобности за рад са децом и ученицима. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: попуњен пријавни формулар на званичној интер-
нет адреси Министарства просвете, очитану личну карту 
ако има чип, ако нема фотокопија, доказ о држављанству 
(уверење о држављанству, оригинал или оверену фотоко-
пију код нотара не старију од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или фотокопију, оверен препис 
или фотокопију дипломе о стеченом образовању не старије 
од 6 месеци (оверен код нотара), уверење о неосуђива-
ности из суда и МУП-а, оригинал или оверену фотокопију. 
Документа која не смеју бити старија од 6 месеци. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
који издаје надлежна здравствена установа односно дом 
здравља, доставља се непосредно пре закључења уговора 
о раду и то оригинал или оверена фотокопија. Пријаве тре-
ба послати на горе наведену адресу, са назнаком “Конкурс 
за наставника румунског језика”.

Домар
у матичној школи у Куштиљу

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова из члана 24 Зако-
на о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 
и 57/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/18) треба 
да испуњавају и услове предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, - др. закон, 10/19, 27/18 - др. 
закон, 6/20, 129/21): да поседују одговарајуће образовање, 
II степен, завршена основна школа са завршеном обуком 
за руковаоца котлова у трајању од 3 месеца или III степен 
стручне спреме – средња школа, руковалац парних котлова 
или машинбраварска струка; да поседоују држављанство 
Републике Србије; да нису осуђиванит 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни кандида-
та, утврђеног у складу са законом; поседовање физичке, 

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



психичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: пријавни формулар Минис-
тарства просвете, очитану личну карту или фотокопију, 
доказ о држављанству (уверење о држављанству, ориги-
нал или фотокопију која није старија од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или фотокопију, оверен 
препис или оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ној школи, 6) уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а, 
оригинал или оверену фотокопију документа која не смеју 
бити старија од 6 месеци. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности који издаје надлежна 
здравствена установа односно дом здравља, доставља се 
непосредно пре закључења уговора о раду, и то оригинал 
или оверена фотокопија. Пријаве треба предати лично или 
послати поштом на горе наведену адресу, са назнаком за 
“Конкурс за домара”. 

ХЕМИЈСКО-МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
26300 Вршац, Стеријина 113

тел. 013/830-292

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник здравствене неге

Наставник фармацеутске групе предмета

Домар

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуне услове прописане 
члановима 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020, 129/2021) и правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Хемијско-медицинској школи у Вршцу 
и то: да имају одговарајуће образовање; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани 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 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 утврђено дис-
криминаторно понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 
3) Закона; да имају држављанство Републике Србије и да 
знају српски језик, на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 
потребна документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ да имају одгова-
рајуће образовање; доказ да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1тачка 3) 
Закона и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање из МУП-а, доказ да имају држављан-
ство Републике Србије, доказ о познавању српског језика, 
као језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
- доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе). Напоме-
на: доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) достављају само изабрани кандидати 
пре закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати 
достављају и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то: извод из матичне књиге рођених издат на прописа-
ном обрасцу са холограмом, радну и личну биографију са 
адресом и контакт телефоном – ЦВ. По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандидатима. Благо-
временом пријавом сматра се пријава која је поднета у року 
утврђеном у конкурсу, као и пријава која је предата препо-
рученом поштом, у ком случају се као дан пријема рачуна 
дан када је пошта примила пошиљку, а када последњи дан 
за подношење пријаве пада у недељу или дане државног 
празника, рок за пријаву помера се за следећи радни дан, 
док се потпуном пријавом сматра пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује да испуњава 
услове за избор у складу са Законом и овим конкурсом. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријава се може поднети у просторијама школе 

или предати препорученом поштом на горе наведену адре-
су, са назнаком “За конкурсну комисију ____ (назначити за 
које радно место се конкурише)“. Информације о конкурсу 
могу се добити телефоном на број 013/830-292.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
26330 Уљма, Трг ослобођења 3

Библиотекар
УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат мора да испуњава и следеће услове: да има одго-
варајуће образовање из чл. 140 ст. 1. и 2. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17 
и 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 6. тачка 
8) Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (Сл. гл.РС - Про-
светни гласник, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21. 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 16/22) 
за обављање послова библиотекара: дипломирани библи-
отекар – информатичар, професор, односно дипломирани 
филолог језика и књижевности, професор односно дипло-
мирани филолог за општу књижевност са теоријом књи-
жевности, професор разредне наставе, професор језика 
и књижевности, односно књижевности и језика – смер за 
библиотекарство, професор, односно дипломирани фило-
лог књижевности и језика, професор српскохрватског јези-
ка и југословенске књижевности, професор српског језика 
и књижевности, професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и општу књижевност, мастер библио-
текар – информатичар, мастер филолог (главни предмет/
профил библиотекарство и информатика), мастер профе-
сор језика и књижевности (главни предмет/профил библи-
отекарство и информатика), професор југословенске књи-
жевности, дипломирани компаративиста и библиотекар, 
професор српске књижевности и језика.

Чистачица
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове из 
Уредбе о коефицијентима за исплату плата запослених у 
јавним службама и члана 44. Правилника о организацији и 
систематизацији послова у ОШ”Бранко Радичевић”Уљма: И 
степен стручне спреме (завршена основна школа).

Наставник биологије
са 80% радног времена, на одређено време, 

до повратка запослене одсутне преко 60 дана

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидат мора да испуњава и следеће услове: да 
има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр 
88/17, 27/18 – др.закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и чл. 3 тач-
ка 10) Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (Сл. гл. РС 
- Просветних 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) 
за извођење наставе биологије: професор биологије, 
дипломирани биолог, дипломирани молекуларни биолог и 
физиолог, професор биологије и хемије, дипломирани био-
лог – смер заштите животне средине, дипломирани био-
лог – еколог, дипломирани професор биологије и хемије, 
професор биологије – географије, професор биологије – 
хемије, професор биологије – физике, професор биологије 
– информатике, професор биологије – математике, дипло-
мирани професор биологије – мастер, дипломирани био-
лог – мастер, дипломирани биолог – мастер, дипломирани 
професор биологије – хемије, мастер, дипломирани про-
фесор биологије – хемије, мастер, дипломирани професор 
биологије – географије, мастер, дипломирани молекулар-
ни биолог - мастер, дипломирани биолог заштите живот-
не средине, мастер биолог, мастер професор биологије, 
мастер професор биологије и географије, мастер професор 
биологије и хемије, мастер професор предметне наставе, 
мастер екологЛица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академске сту-
дије биологије.

ОСТАЛО: да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије, да зна срп-
ски језик. Уз пријавни формулар за конкурс, кандидати су 
дужни да доставе: краћу биографију, оверену фотокопију 
дипломе, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старијег од 6 месеци), оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених, уве-
рење о неосуђиваности за горе наведена кривична дела 
(не старије од 6 месеци) од надлежне полицијске управе 
МУП-а. Уколико кандидат није стекао основно, средње, 
више или високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) – дос-
тавља изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање кандидата је 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава, које у року од 8 (осам) дана упућује 
на претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих поступака. 
О датуму провере психофизичких способности, кандидати 
ће бити благовремено обавештени. Конкурсна комисија 
доставља директорки образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове конкурса у року од 8 (осам) дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор-
ка доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од 8 (осам) дана од дана достављања образложене листе 
кандидата. Неблаговремене пријаве биће одбачене. Прија-
ве на конкурс са траженом документацијом могу се подне-
ти лично или поштом на горе наведену адресу. Пријавни 
формулар кандидати попуњавају на интернет страници 
Министарства просвете: www.мпн.гов.рс, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи.

“МОЈА ЧАРОБНА УЧИОНИЦА”
26300 Вршац

Трг светог Теодора Вршачког 7
тел. 064/0456908

e-mail: una.grabic@gmail.com

Васпитач
деце узраста од 1 до 6 година, пробни рад од 

3 месеца

УСЛОВИ: минимум VI/1 ниво квалификације - васпитач 
предшколске деце; основно познавање рада на рачунару 
(Word, Excel). Обезбеђена исхрана; рад у сменама. Рок за 
пријављивање на оглас је до 28.02.2023 године. Заинтере-
совани кандидати могу се јавити на наведени број телефо-
на или лично на наведену адресу радним данима у терми-
ну од 9 до 11 часова. Такође могу своје радне биографије 
послати на наведену мејл адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КОРИОЛАН ДОБАН”
26336 Куштиљ, Вршачка бб.

тел./факс: 013/883-430
e-mail: kdoban@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове из члана 140 ст. 1 и 2 и члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
а у вези са чланом 122: поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, то јест високо образовање 
стечено: на студијама другог степена – мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета); или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
основне школе, педагога или психолога; поседовање доз-
воле за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника; поседовање лиценце за директора установе 
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора установе положи 
у року од две године од дана ступања на дужност); поседо-
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вање психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (румунски језик); неосуђи-
ваност 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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање 
осам година рада на пословима образовања и васпитања у 
установи за образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образо-вањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, за директора Школе може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог зако-
на, то јест високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке 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 устано-
ве и најмање десет година рада на пословима васпитања 
и образовања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса на сајту Националне службе 
за запошљавање у публикацији “Послови”. Пријавни фор-
мулар попунити са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Формулар за 
конкурисање одштампати и заједно са осталом потребном 
документацијом доставити на адресу школе. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о 
држављанству (уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених - не старије од 6 месеци); оверен пре-
пис односно фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на тим језицима) - румунски 
језик; оверен препис или фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; потврду 
о радном искуству; доказ о неосуђиваности из казнене еви-
денције Министарства унутрашњих послова, уверење из 
суда опште надлежности да се против кандидата не води 
кривични поступак, уверење о неосуђиваности привредног 
суда и о непостојању дискриминаторног понашања; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања (само кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора установе); оверен пре-
пис или фотокопију лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује) или доказ о завршеној обуци за лицен-
цу директора (ако је кандидат поседује); доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење може и старије 
од 6 месеци, а кандидат који уђе у ужи избор доставиће 
ново лекарско уверење пре закључења уговора о раду); 
доказе о својим стручним и организационим способности-
ма, биографију са кратким подацима. Пријаву на конкурс 
за избор директора школе предати лично или поштом пре-
порученом пошиљком на адресу: ОШ „Кориолан Добан” 
Вршачка бб., 26336 Куштиљ, са назнаком за „Конкурс за 
избор директора”.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
“9. СРПСКА БРИГАДА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат 
мора да испуњава следеће услове: 1) да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе, стечено: 1. на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка, с тим да студије првог степена морају бити из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2. на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад; 6) 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 7) да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8) 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). Изузетно, ако се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 ст. 1 и 2 овог закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3. овог законаза наставника те 
врсте школе - високо образовање на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и специјалис-
тичке струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Доказ о испуњености услова су 
саставни део конкурсне документације.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат подноси дока-
зе о испуњености услова за избор директора у складу са 
Законом и подзаконским актима, и то: попуњен и одштам-
пан формулар за пријаву на конкурс (формулар се нала-
зи на званичној страници Министартва просвете, науке и 
технолошког развоја); доказ о стеченом одговарајућем 
образовању из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за наставника 
те врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога 
(оверена фотокопија дипломе) - кандидат који има образо-
вање из члана 140 став 1 тачка 1 подтачка (2) поред ове-
рене фотокопије дипломе о стеченом високом образовању 
прилажу и оверену фотокопију дипломе о завршеним сту-
дијама првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности (лекар-
ско уверење, оригинал или оверену фотокопију - не ста-
рије од шест месеци); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда, уверење 
или други документ издат од стране МУП-а РС - не старији 
од 30 дана, оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије (уверење 
- не старије од шест месеци, оригинал или оверена фото-
копија); доказ о познавању српског језика, као језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља само 
кандидат који није стекао образовање на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим се доказује 
да је испит из српског језика положен по програму одго-

варајуће високошколске установе); доказ о поседовању 
дозволе за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника (оверена фотокопија потврде, уверења или другог 
документа о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу); доказ о обуци и положеном испиту за директо-
ра (уколико кандидат то поседује, а у супротном изабрани 
директор који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана ступања 
на дужност, због чега се пријава таквог кандидата без 
овог доказа неће сматрати непотпуном); доказ о радном 
искуству на пословима образовања и васпитања (потврда 
или уверење - посебно из сваке установе, односно за сваки 
период, уколико је кандидат био запослен у више установа 
на одговарајућим пословима). Осим наведеног, кандидати 
достављају и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то: доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника – уколи-
ко га кандидат поседује); резултате стручно-педагошког 
надзора у раду установе и оцену спољашњег вредновања 
установе (дужан је да достави кандидат који је претходно 
обављао дужност директора установе); извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија или оригинал); краћа радна 
биографија и предлог програма рада школе за време ман-
дата. Сва потребна документација се подноси у оригина-
лу или овереним преписима / копијама, како је наведено 
у тексту конкурса. По завршетку конкурса примљена доку-
ментација се не враћа кандидатима, већ се доставља мини-
стру ради доношења одлуке о избору директора. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама школе или преда-
ти поштом на адресу: ОШ „9. српска бригада”, 19370 Боље-
вац, са назнаком “За конкурс за избор директора”. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Информације о конкурсу могу се добити на бројеве 
телефона 030/463-343 као и путем мејл адресе osboljevac@
gmail.com.

СРЕДЊА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидат за поменуто радно место поред општих 
услова из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 
95/18- аутентично тумачење) за заснивање радног одно-
са мора да испуњава и услове прописане чланом 139 („Сл. 
гласник” бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони, 10/19, 6/20 И 
129/21) и то:1) да има одговарајуће образовање складу 
са чланом 140 став 1 и став 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и важећем Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Машинство и обрада метала („Сл. гласник” бр. 
4/22 и 15/22); 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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.Кандидат попуњаваја 
формулар за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете (уписати број телефона/мејл 
адресу). Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу 
документацију:- оверену фотокопију дипломе (односно 
уверења уколико диплома није издата) о стеченом одгова-
рајућем степену и врсти образовања; доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова (уверење са високошколске уста-
нове, односно уверење о положеним испитима из педаго-
гије и психологије, односно уверње о положеним стручном 
испиту/испиту за лиценцу – јер се сматра да наставник који 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
ово образовање) доставља кандидат који ово образовање 
поседују, кандидат који не поседује ово образовање биће 
обавезан да га стекне у року од једне, највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу у складу са чланом 142 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања; - уверење 
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о неосуђиваности надлежне полицијске управе (оригинал 
или оверена фотокопија), не старије од 3 месеци, - уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеца, - извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија), - уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ (уверење или потврду) да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; - биографија.Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду.Конкурсна комисија утврђује испуњеност улова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава.Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана, биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака о чему 
ће кандидати бити обавештени путем телефона на броје-
ве које су навели или на наведене мејл адресе.Конкурсна 
комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене из тачке 8. и оба-
вити разговор са њима. О терминима за разговор кандида-
ти ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су 
навели или на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија 
доставља директору образложену листу кандидата након 
обављеног разговора.Директор школе ће донети решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана достављања 
образложене листе кандитада.Лекарско уверење - доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду.Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.Пријаве за конкурс 
са потребном документацијом доставити поштом или лич-
но на адресу:Средња школа „Никола Тесла” Бољевац, ул. 
Кнеза Милоша 13, 19370 Бољевац, са назнаком: „За кон-
курс- за радно место наставника машинске групе предме-
та”.Информације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе путем телефона 030/ 463-391.

Наставник практичне наставе машинске 
групе предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат за поменуто радно место поред општих 
услова из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 
95/18- аутентично тумачење) за заснивање радног одно-
са мора да испуњава и услове прописане чланом 139 („Сл. 
гласник” бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) и то:1) да има одговарајуће образовање складу 
са чланом 140 став 1 и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и важећем Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала („Сл. гласник” бр. 4/22 
и 15/22); 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.Кандидат попуњаваја фор-
мулар за пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (упи-
сати број телефона/мејл адресу). Уз пријавни формулар 
кандидат доставља следећу документацију:- оверену фото-
копију дипломе (односно уверења уколико диплома није 
издата) о стеченом одговарајућем степену и врсти образо-
вања; доказ 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 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова 
(уверење са високошколске установе, односно уверење о 
положеним испитима из педагогије и психологије, односно 
уверње о положеним стручном испиту/испиту за лиценцу – 
јер се сматра да наставник који је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има ово образовање) доставља 
кандидат који ово образовање поседују, кандидат који не 
поседује ово образовање биће обавезан да га стекне у 
року од једне, највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу у складу 
са чланом 142 став 2 Закона о основама система образо-

вања и васпитања; - уверење о неосуђиваности надлежне 
полицијске управе (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 3 месеци, - уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), не старије од 6 месеца, - извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија), - уколико кандидат није стекао обра-
зовање на српском језику доставља доказ (уверење или 
потврду) да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе; - биографија.7. 
Конкурсна комисија утврђује испуњеност улова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава.8. Кандидати из тачке 7. 
који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака 
о чему ће кандидати бити обавештени путем телефона на 
бројеве које су навели или на наведене мејл адресе.9. Кон-
курсна комисија ће сачинити листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене из тачке 
8. и обавити разговор са њима. О терминима за разговор 
кандидати ће бити обавештени путем телефона на броје-
ве које су навели или на наведене мејл адресе. Конкурсна 
комисија доставља директору образложену листу канди-
дата након обављеног разговора.10. Директор школе ће 
донети решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана достављања образложене листе кандитада.11. 
Лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду.12.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве за конкурс са потребном докумен-
тацијом доставити поштом или лично на адресу: Средња 
школа „Никола Тесла” Бољевац, ул. Кнеза Милоша 13, 
19370 Бољевац, са назнаком: „За конкурс - за радно место 
наставника практичне наставе машинске групе предмета”. 
13. Информације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе путем телефона 030/463-391.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 3-5

Наставник предметне наставе у подручју 
рада саобраћај

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе веб 
програмирање

на одређено време ради замене директора на 
мандатни период од 4 године

Стручни сарадник – педагог
са 50% норме, на одређено време, ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник географије
са 35% норме, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду (Сл.г.РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
и 13/17) кандидати пријављени за наставника предметне 
наставе и педагога треба да испуњавају услове прописане 
члановима 139 , 140 и 141 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 10/12019, и 6/2020 129/21– даље: Закон,) и 
важећим Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада саобраћај (“Сл. гл. РС 
– Просветни гласник” бр. 4/22, 15/22) и важећим Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада електротехника (“Сл. гл. РС – Просветни глас-
ник” бр. 4/22), кандидати који се пријављују за обављање 
послова стручног сарадника -педагога и наставника пре-
дметне наставе –географија, треба да испуњавају услове 
из Правилника о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Сл. гл. РС – Просветни глас-
ник” бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022).Сви кандидати треба 
да испуњавају услове из члана 139 , 140 и 155. Закона и 
то: да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани правнос-
нажном пресудом за кривична 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 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 утврђено дискриминаторно понашање, у смислу чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона; да има држављанство Репу-
блике Србије и да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови за пријем у радни однос 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи и то: доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању (оверена фотокопија дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању- кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и оверену копију 
дипломе основних академских студија); доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1тачка 3) Закона и за кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (ориги-
нал или оверена фотокопија потврда, уверење или други 
документ издат од стране МУП-а РС –не старије од шест 
месеци); доказ да кандидат има држављанство Републи-
ке Србије (оригинал уверења са холограмом или оверена 
фотокопија уверења са холограмом); доказ о познавању 
српског језика, као језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - доставља само кандидат који није сте-
као образовање на српском језику (оригинила или оверена 
фотокопија потврде, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика положен по про-
граму одговарајуће високошколске установе), краћу био-
графију-СВ. Фотокопије документа која се подносе морају 
биту оверене од стране надлежног органа. Рок за подно-
шење пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.Право учешћа на конкурс имају кандидати који 
испуњавају услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020 и 129/21), а наведену 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, у затвореној коверти достављају школи 
на наведену адресу, са назнаком „За конкурс” или предају 
директно школи, сваког радног дана од 11 до 13 часова. Да 
би се пријава сматрала потпуном, кандидат је дужан да уз 
пријаву достави сва наведена документа, осим лекарског 
уверења, које прилаже само кандидат који буде изабран 
и доставља школи у року од седам дана од дана пријема 
обавештења о избору, а у супротном школа ће изабрати 
кандидата који је следећи на листи. У поступку одлучивања 
о избору наставника комисија упућује кандидате на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Пријава се може 
поднети у просторијама школе или предати препорученом 
поштом на адресу: Техничка школа у Зајечару, ул. Књегиње 
Љубице бр. 3-5, 19000 Зајечар, са назнаком “За конкурсну 
комисију”. Уколико се документација доставља електрон-
ски, мора бити доствљена у складу са Законом о електрон-
ском документу, електронској идентификацији и услугама 
од поверења у електронском пословању („Сл. гл.РС” бр. 
94/2017 и 52/2021). Електронска документација се доствља 
на мејл адресу tanja.zivkovic@tsz.edu.rs. Информације о 
конкурсу могу се добити телефоном на број 019/422-876. 
Кандидат ће писменим путем бити обавештен о исходу кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. По завршетку конкурса примљена документација се 
не враћа кандидатима. Слањем документације на конкурс 
кандидат који конкурише сагласан је са обрадом података о 
личности коју Школа спроводи у складу са законом.

ЗРЕЊАНИН

ОШ “УРОШ ПРЕДИЋ”
23263 Орловат, Пионирска 1

Наставник енглеског језика
са 84,44% норме

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду, мора испуња-
вати и посебне услове прописане чл. 139 и140 ст. 1 и 
ст. 2 Закона и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022 и 
5/2022 - даље: Правилник), и то: 1. одговарајуће висо-
ко образовање у смислу чл. 140 Закона, за наставника, 
васпитача и стручног сарадника и Правилника, тачније 
кандидат мора имати једно од следећих звања: профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност, дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет / профил енглески језик), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм или 
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главни предмет / профил енглески језик), дипломирани 
филолог англиста - мастер, - мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм Језик, књижевност и 
култура); Одговарајуће образовање је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина. Поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном 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, 
и да за лице није, у складу са Законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар (са назнаком радног места на које 
се конкурише) на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете (http://www.mpn.gov.rs) и одштампан 
доставе школи. Кандидат треба да приложи оригина-
ле или оверене копије (не старије од шест месеци у 
односу на дан пријаве) следећих докумената: диплома 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене 
евиденције; кратку биографију. Доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима у Националну службу за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати 
лично или путем поште на адресу: ОШ „Урош Предић”, 
23263 Орловат, Пионирска бр. 1, у затвореној коверти, 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на радно 
место наставник енглеског језика”.

Наставник математике
са 88,89% норме

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних Законом о раду, мора испуња-
вати и посебне услове прописане чл. 139 и140 ст. 1 и 
ст. 2 Закона и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022 и 
5/2022 - даље: Правилник), и то: 1. Одговарајуће висо-
ко образовање у смислу чл. 140 Закона, за наставника, 
васпитача и стручног сарадника и Правилника, тачније 
кандидат мора имати једно од следећих звања: 1. про-
фесор математике, 2. дипломирани математичар, 3. 
дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене, 4. дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, 5. дипломирани математичар - инфор-
матичар, 6. професор математике и рачунарства, 7. 
дипломирани математичар за математику економије, 8. 
професор информатике - математике, 9. дипломирани 
математичар - астроном, 10. дипломирани математичар 
- примењена математика, 11. дипломирани математичар 
- математика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), 12. дипломирани информатичар, 13. мастер 
математичар, 14. мастер професор математике, 15. мас-
тер професор математике и физике, 16. мастер професор 
математике и информатике, 17. мастер професор физике 
и математике, 18. мастер професор информатике и мате-
матике, 19. дипломирани професор математике-мастер, 
20. дипломирани математичар - мастер, 21. дипломира-
ни инжењер математике - мастер (са изборним предме-
том Основи геометрије), 22. дипломирани математичар 
- професор математике, 23. дипломирани математичар 
- теоријска математика, 24 дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом Основи геометрије), 25. 
професор хемије - математике, 26. професор географије 
- математике, 27. професор физике - математике, 28. 

професор биологије - математике, 29. професор мате-
матике - теоријско усмерење, 30. професор математи-
ке - теоријски смер, 31. дипломирани математичар и 
информатичар; 32. дипломирани математичар - механи-
чар; 33. мастер професор предметне наставе; 34. мас-
тер математичар – професор математике. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломирани 
мастер, треба да имају завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике, односно мате-
матике и информатике. Одговарајуће образовање је 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање и образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина. Поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном 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, 
и да за лице није, у складу са Законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Кандидати су дужни да попуне 
пријавни формулар (са назнаком радног места на које 
се конкурише) на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете (http://www.mpn.gov.rs) и одштампан 
доставе школи. Кандидат треба да приложи оригина-
ле или оверене копије (не старије од шест месеци у 
односу на дан пријаве) следећих докумената: диплома 
о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене 
евиденције; кратку биографију. Доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима у Националну службу за запошљавање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве достављати 
лично или путем поште на адресу: ОШ „Урош Предић”, 
23263 Орловат, Пионирска бр. 1, у затвореној коверти, 
са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос на радно 
место наставник математике”.

ОШ ”МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

тел. 023/771-109

Наставник историје
на српском наставном језику, са 80% норме

УСЛОВИ: Професор историје; 2) професор историје и 
географије; 3) дипломирани историчар; 4) мастер исто-
ричар; 5) дипломирани историчар - мастер; 6) мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да 
имају завршене основне академске студије историје. Уз 
пријаву доставити: пријаву на конкурс на пријавном фор-
мулару 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, доказ о одговарајућем образовању, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу издат 
од 01.03.2010.), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), извод из казнене евиденције МУП РС да није 
старије од 6 месеци, потврда са факултета као 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 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-

носа бодова, доказ да је стекао образовање на српском 
језику. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима канди-
дати ће доставити пре закључења уговора о раду, а доказ 
о некажњавању прибавља установа. За кандидате који су 
изабрани у ужи круг врши се провера психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима од стране надлеж-
не службе за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити поштом, у року од 8 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”, са назнаком: “За конкурс”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 023/771-109.

Наставник немачког језика 

УСЛОВИ: Професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност; 2) професор немачког 
језика и књижевности; 3) мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет, односно профил Немачки 
језик и књижевност); 4) мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Немачки језик и књижевност). Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају имати претходно 
завршене основне академске студије из области предме-
та, односно на студијским групама / програмима: Језик, 
књижевност, култура, модул Немачки језик и књижев-
ност; Немачки језик. Уз пријаву доставити: пријаву на 
конкурс на пријавном формулару који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 
доказ о одговарајућем образовању, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених (на новом обрасцу издат од 01.03.2010.), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
извод из казнене евиденције МУП РС да није старије 
од 6 месеци, потврда са факултета као доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, доказ да је стекао образовање на срп-
ском језику. Лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
кандидати ће доставити пре закључења уговора о раду, 
а доказ о некажњавању прибавља установа. За канди-
дате који су изабрани у ужи круг врши се провера пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима 
од стране надлежне службе за запошљавање, приме-
ном стандардизованих поступака. Пријаве са потребном 
документацијом доставити поштом, у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”, са назна-
ком: “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на број телефона: 023/771-109.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

Бочар, Трг ослобођења 4
тел. 023/789-209

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице: 
које је стекло одговарајуће високо образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система за образовање 
и васпитање на студијама другог (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета или студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука односно: 
које је стекло високо образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; има 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања, које поседује дозволу за рад (лиценцу) за настав-
ника, педагога или психолога, обуку и положен испит за 
директора установе (након доношења ближих услова за 
његово полагање од стране министра а у законском року); 
које поседује психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (које доказује лекар-
ским уверењем), има држављанство Републике Србије 
(које доказује Уверењем држављанству не старијем од 6 
месеци), 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-
крнављење, за кривично дело примања или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(овај доказ прибавља установа), зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови” и огласној табли 
Националне службе за запошљавање Нови Бечеј Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узимати у раз-
матрање. Пријаве са назнаком „Конкурс за директора” 
слати на адресу: Основна школа” Доситеј Обрадовић” 
Бочар, Трг ослобођења 4. Контакт телефон 023/789-209. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: био-
графија са кратким прегледом кретања у служби, адресу, 
број телефона и адресу електронске поште, диплому или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, лиценцу – уверење односно оверену фотоко-
пију истог о положеном испиту за лиценцу за наставника 
или стручног сарадника, тј. положен стручни испит, доказ 
- потврду (уверење) о радном стажу на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања, уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о неосуђиваности 
из казнене евиденције МУП-а, уверење из суда опште 
надлежности да се против кандидата не води кривични 
поступак, уверење о неосуђиваности привредног суда, 
доказ о савладаној обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе – уколико га поседује, доказ о резултатима 
стручно – педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора), лекарско уверење - доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима (или непосредно пре закључења уговора о раду).

             Infostud огласи

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА 
ВЕГАФАРМА

14000 Ваљево, Железничка 16
e-mail: marija.djordjevic@vegafarma.rs

Дипломирани фармацеут
за рад у Лазаревцу

УСЛОВИ: висока стручна спрема – VII степен са звањем 
дипломирани фармацеут; положен стручни испит; про-
фесионално познавање рада на рачунару; спремност за 
тимски рад и извршавање задатих планова рада; предност 
имају кандидати са радним искуством на истим или слич-
ним пословима. Рок за пријављивање 26.02.2023.

CONTROLPOINT
ДОО УЖИЦЕ

31103 Ужице, Милоша Обреновића 4
e-mail: jasna.stojcic@controlpoint.rs

Електромонтер
Опис посла: полагање и увлачење каблова, каналица, 
регала и слично; монтажа електро опреме; израда, повези-
вање и испитивање разводних ормана и табли.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема 3. степен; рад-
но искуство (није неопходно, али је пожељно); познавање 
рада са ручним алатом; возачка дозвола Б категорије. Рок 
за пријављивање 24.02.2023.

FARMINA PET FOODS
ДОО ИНЂИЈА

22320 Инђија, Саве Ковачевића бб
e-mail: payroll@farmina.com

Оператер у контроли квалитета
Опис посла: одговоран за улазну контролу сировина и мате-
ријала; одговоран за процесну контролу квалитета и сензо-
рике производа; израда пратеће документације и дељење 
информације са другим секторима у електронској форми; 
редовно одржавање опреме и хигијене радног простора; 
комуникација са другим секторима; ради у складу са захте-
вима ИСО 22000:2018. Рад се одвија у три смене 2+2+2+2.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; пожељно радно иску-
ство у сличним индустријама; знање енглеског језика 
(минимум средњи ниво); пожељно основно познавање МС 
Оффице пакета; активни возач Б категорије. МЕсечна пла-
та 65.000 – 75.000 РСД. Рок за пријављивање 25.02.2023.

HYGIENE SYSTEMS
ДОО БЕОГРАД

11073 Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 111
e-mail: posao@hygienesystem.com

Бренд менаџер – комерцијалиста
за рад у Београду, Подгорици

Опис посла: темељна анализа тржишта и конкуренције 
ради пласмана професионалне опреме; дефинисање визије 
и стратегије продаје производа, и позиционирање произ-
вода на тржишту; спровођење активности у циљу марке-
тиншке промоције производа; контакт са купцима на тере-
ну, сервисирање постојећих и проналажење нових купаца; 

креирање понуда и преговарање ради продаје; креирање 
и спровођење планова продаје на месечном и годишњем 
нивоу; припрема и подношење извештаја о активностима, 
и редовно извештавање менаџменту компаније.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; минимум 3 
године искуства на истом или сличном радном месту; 
познавање рада на рачунару (MS Office, Internet); активно 
познавање енглеског језика; познавање продаје; пожељ-
на вертикална лествица током каријере од нижих позиција 
ка вишим; пожељан претходни рад у фирмама у којима 
резултати зависе од личног ангажовања; пожељно иску-
ство у раду са људима на руководећим позицијама. Рок за 
пријављивање 25.02.2023.

ЈЕЛЕНА ЂОРЂЕВИЋ ПР 
КОЗМЕТИЧКИ САЛОН И 

ИЗНАЈМЉИВАЊЕ ВОЗИЛА
STUDIO LINES NIŠ

18105 Ниш, Цара Душана 86
e-mail: studiojelenadjordjevic@hotmail.com

тел. 067/7281-6048

Козметичар
УСЛОВИ: радно искуство од 6 до 12 месеци од завршене 
обуке. Месечна плата 40.000-80.000 РСД. Рад се обавља у 
првој и другој смени. Рок за пријављивање 26.02.2023.

КМС ДОО БЕОГРАД
11107 Београд, Устаничка 128а
e-mail: dragickms@yahoo.com

Комерцијалиста - продавац резервних 
делова

за рад у Крагујевцу

Опис посла: развијане и одржавање односа са клијентима, 
комуницирање са постојећим и потенцијалним купцима; 
активно тражење нових клијената; планирање и организо-
вање продајних активности; праћење продаје и предузи-
мање активности ради повећања продаје; развој тржишта 
и промоција продаје у складу са тржишним могућностима; 
редовно извештавање на основу услова на тржишту, нових 
производа, нових начина примене постојећих произво-
да; спровођење укупних комерцијалних, маркетиншких и 
рекламних активности компаније у пословној регији; при-
према недељних и месечних извештаја о активностима и 
продаји.

УСЛОВИ: искуство у продаји резервних делова - минимум 
3 године; познавање MS Office пакета; енергичност, моти-
висан и тимски играч; снажне вештине писмене и усмене 
комуникације, вештине интерактивног представљања, 
одличне вештине односа са клијентима; снажне способ-
ности организовања и решавања проблема; возачке дозво-
ле Б категорије. Рок за пријављивање 26.02.2023.

НИШ-ЕКСПРЕС 
ДОО НИШ ЧАМУРЛИЈА

18211 Чамурлија, Стевана Синђелића 59
e-mail: kadrovska@nis-ekspres.rs

тел. 067/7281-4469

Пословођа радне јединице за генерално 
сређивање возила
на одређено време

УСЛОВИ: завршен машински факултет, виша машинска 
школа или технолог; без обзира на радно искуство; знање 
рада на рачунару је пожељно; знање енглеског језика 
је пожељно; возачка дозвола Б категорије је обавезна, 
пожељна Ц категорија. Рок за пријављивање 24.02.2023.

ПРОМЕДИА ДОО КИКИНДА
23300 Кикинда, Краља Петра Првог 114

e-mail: milena.zecevic@promedia.rs

Сервисни инжењер
за лабораторијску и медицинску опрему, за 

рад у Нишу

УСЛОВИ: минимум ССС, предност имају кандидати са 
вишим нивоом образовања техничког смера; одлично 
знање говорног и писаног енглеског језика; обавезно 
искуство у сервисирању електронских склопова, аутома-

Наука и образовање / Infostud огласи

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

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
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тике и прецизне механике; искуство у сервисирању меди-
цинске и лабораторијске опреме ће се сматрати предно-
шћу; искусан возач – Б категорија. Рок за пријављивање 
24.02.2023.

ROMA DESIGN
ДОО НИШ

18103 Ниш, Тихомир Бранковића 34
e-mail: romadesign@yahoo.com

тел. 067/7281-2673

Столар
УСЛОВИ: искуство у склапању и монтажи намештаја од пло-
частих материјала. Месечна плата 60.000 – 80.000 РСД. Рад 
се обавља у првој смени. Рок за пријављивање 26.02.2023.

СТР ПОЉОКОМЕРЦ СТЕВАНОВИЋ 
ВЕСНА ПР СМЕДЕРЕВО

11300 Смедерево, 17. октобра 25
e-mail: str.poljokomerc.sd@gmail.com

тел. 067/7281-5778

Продавац у пољопривредној апотеци
УСЛОВИ: дипломирани инжењер заштите биља (ВСС), 
струковни инжењер агрономије за заштиту биља или 
пољопривредни техничар (ССС). Рок за пријављивање 
26.02.2023.

ТЕХНОПЛАСТ 1980 ДОО
21234 Бачки Јарак, Новосадска бб.

e-mail: info@tehnoplast1980.com
тел. 067/7281-3826

Комерцијалиста велепродаје
УСЛОВИ: познавање једног од страних језика: немачки, 
француски, италијански (минимум б2 ниво); амбициозне и 
вредне особе; да сте вешти у комуникацији и преговарању; 
да сте спремни за усвајање нових знања и вештина. Рок за 
пријављивање 25.02.2023.

ZTR LONDESSA
СРБ ПР ЈЕЛЕНА ПЕТРОВИЋ
32103 Коњевићи, Пут ка Морави 71а

e-mail: londessa@yahoo.com

Комерцијалиста на терену
Новог Сада, Београда, Шапца, Руме, Сремске 

Митровице, Ваљева, Крагујевца, Јагодине, 
Крушевца, Ужица, Ниша, Чачка

Опис посла: рад на терену; обилазак и унапређење односа 
са постојећим купцима; проналазак нових купаца; предла-
гање и имплементација мера у циљу повећања продаје; 
планирање продаје и путовања; извештавање о раду.

УСЛОВИ: III степен/ССС/ВС/ВСС; возачка дозвола Б катего-
рије (минимум 3 године); основно познавање рада на рачу-
нару (MC Office); пожељно искуство на истим пословима у 
фирми која се бави дистрибуцијом, дсд продајом, store-to 
store (од радње до радње) продајом робе широке потро-
шње. Рок за пријављивање 26.02.2023.

ДЕВЕРРА ФАРМ ДОО
16232 Ждеглово, Ждеглово бб

e-mail: office@deverra.rs

Директор продаје
за рад у Београду, Јагодини, Лесковцу, Нишу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; радно искуство од 
минимум три године на руководећим позицијама; позна-
вање рада на рачунару (напредно познавање Excel-а и 
PowerPoint-а); познавање енглеског језика, ниво Б2; одлич-
но организован и систематичан. Рок за пријављивање 
01.03.2023.

ПРОФИДЕНТ ДОО ЧАЧАК
32102 Чачак, Лознички пут 5а

e-mail: bojanaprofident@gmail.com

Сервисер стоматолошке опреме
Опис посла: инсталација, одржавање и сервисирање сто-
матолошке опреме на подручју Србије; праћење оригинал-
не документације ради решавања сервисних проблема.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме електротехнике, елек-
тротехничар или инг. електротехнике ; енглески језик - 
средњи ниво комуникације и писања; знање рада на рачу-
нару са програмима Windows и Office: Word и Excel; возачка 
дозвола Б категорије. Рок за пријављивање 01.03.2023.

MEDITERAN GAMING GROUP
ДОО НИШ

18000 Ниш, Светозара Марковића 10
e-mail: slavica.djordjevic@spincassino.rs

Инкасант – благајник
за рад у Spin Casino у Алексинцу, Београду, 

Нишу, Врању, Врњачкој Бањи

Опис посла: послуживање играча – уплата и исплата кре-
дита; вођење потребне документације; контрола исплата 
и процеса игре.

УСЛОВИ: вештине у комуникацији и раду са људима; иску-
ство није неопходно; спремност за стално усавршавање. 
Рок за пријављивање 01.03.2023.

ПРЕДУЗЕЋЕ БОГУТОВО 
ДОО АРИЉЕ

31230 Ариље, Шантићева бб
e-mail: vanjapecinar@bogutovo.com

Књиговођа - финансијски аналитичар
Опис посла: вођење финансијског књиговодства – књи-
жење и контрола свих књиговодствених догађаја у складу 
са прописима и законском регулативом; праћење и приме-
на Закона о рачуноводству, Закона о раду, закона о порезу 
на доходак грађана, Закона о порезу на добит; усаглаша-
вање стања – потраживања и обавеза; припрема, обрачун 
ПДВ-а и подношење ПДВ пријаве; обрачуни зарада и боло-
вања, као и рефундација истих; познавање обрачуна раз-
личитих уговора у вези са радним односима и свих накнада 
са припадајућим порезима и доприносима; попуњавање и 

подношење образаца везано за зараде, стаж и доприносе; 
припрема и израда финансијских и пореских извештаја у 
складу са законима (редовни годишњи извештаји, порес-
ки биланси); сарадња са банкама, пореским, социјалним 
и другим институцијама; сарадња са ревизорским кућама; 
израда извештаја за статистику; израда осталих књиго-
водствених извештаја у складу са потребама пословања; 
тачност, прецизност и јасност у преносу информација и 
комуникацији са другим службама; проактивно деловање, 
давање предлога за унапређење постојећих процедура 
пословања; остали послови по налогу непосредног руко-
водиоца.

УСЛОВИ: основне академске студије, економског усме-
рења, студије првог степена; претходно искуство у вези са 
датим пословима (најмање годину дана); знање рада на 
рачунару (Microsoft Office); пожељно знање енглеског јези-
ка; јаке аналитичке способности са пажњом на детаље. Рок 
за пријављивање 01.03.2023.

ИВАН-ОКИ ПРОМ ДОО НИШ
18000 Ниш, Козарачка 1

e-mail: ninat68@gmail.com

Радник за обављање књиговодствених и 
административних послова

УСЛОВИ: средња стручна спрема економског сме-
ра; пожељно радно искуство на пословима везаним за 
обављање књиговодствених и административних послова. 
Рок за пријављивање 01.03.2023.

ФОРТУНА МАРКЕТ ДОО 
АРАНЂЕЛОВАЦ

34300 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.

Infostud огласи

Школа је знање,
посао је занат Посао се не чека, посао се тражи



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


