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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 
157/20 и 142/22) и члана 9 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, брoj 2/19 и 67/21), Управa за тре-
зор оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

 РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство финансија - Управа за трезор, Београд, Поп Лукина 7-9. 

II Радна места која се попуњавају:

ЦЕНТРАЛА БЕОГРАД

1) Координатор за обраду личних 
примања

Одељење за обраду личних примања, Сектор 
за обраду личних примања, звање самостални 

саветник
2 извршиоца

Опис послова: Анализира и контролише обраду и обра-
чун зарада и других личних личних примања; прати про-
писе из делокруга рада организационе јединице и припре-
ма стручна упутства у вези са обрадом података на основу 
којих се врши обрачун зарада, накнада зарада и обавеза 
из зарада запослених; обавља сложене послове из области 
обрачуна личних примањима; учествује у дефинисању 
пројектних задатака за дораду информационог система за 
обрачун зарада; учествује у пословима у вези са импле-
ментацијом и применом програмско-пројектних решења; 
обавља пословну комуникацију са унутрашњим јединаца-
ма Управе и корисницима буџетских средстава; обавља 
послове увођења нових корисника у систем; обавља посло-
ве креирања захтева за додељивање креденцијала за нове 
кориснике система; обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 5 година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

2) Аналитичар за обраду личних 
примања

Одељење за обраду личних примања, Сектор 
за обраду личних примања, звање млађи 

саветник
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пружању подршке пословима 
обрачуна зарада, накнада зарада и других примања; учест-
вује у проналажењу начина решавања грешака у обрачуну 
зарада и даје смернице за спречавање грешака у раду; 
обавља пословну комуникацију са унутрашњим јединица-
ма Управе и корисницима буџетских средстава у вези са 
пословима обрачуна зарада; прати прописе на основу којих 
се врши обрачун зарада и обавеза из зарада запослених и 
иницира евентуалне измене у раду; обавља и друге посло-
ве по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни струч-
ни испит; најмање 1 година радног искуства у струци или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; као 
и компетенције потребне за рад на радном месту. 

3) Оператер за обраду зарада
Одељење за обраду личних примања, Сектор 
за обраду личних примања, звање референт

9 извршилаца

Опис послова: Врши припрему обрачуна примања кроз 
преглед уноса кадровских/временских података; одржа-
ва кадровски контролни запис кроз откључавања/закљу-
чавања кадровских података; врши креирање параметра 
обрачуна и ажурирање параметра обрачуна; врши обра-
чун и техничку контролу обрачуна; обавештава кориснике 
о евентуалним грешкама у обрачуну; прати статусе параме-
тра обрачуна и мења статус параметра обрачуна; обавља 
пословну комуникацију са корисницима система; обавља и 
друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

4) Kоординатор за унос података у 
систем

Одсек за унос података у систем, Одељење 
за обраду личних примања, Сектор за обраду 
личних примања, звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Координира пословима провере формалне 
исправности документације на основу које се врши унос у 
информациони систем систем извршења буџета; коорди-
нира на пословима уноса обрађених података за исплату 
личних примања у информациони систем извршења буџета; 
пружа подршку корисницима који самостално врше обра-
чун; пружа подршку корисницима система; пружа подрш-
ку приликом отказивања обрачуна и исправке одбијених и 
сторнираних налога; прати прописе из делокруга рада орга-
низационе јединице и припрема стручна упутства у вези са 
уносом података у информациони систем извршења буџета; 
обавља пословну комуникацију са унутрашњим јединацама 
Управе и корисницима буџетских средстава; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни струч-
ни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

5) Aналитичар за унос података у систем
Одсек за унос података у систем, Одељење 

за обраду личних примања, Сектор за обраду 
личних примања, звање саветник

2 извршиoцa

Опис послова: Врши контролу примљених захтева за унос 
у информациони систем извршења буџета; прати обраду 
података у информационом систему за извршење буџета 
и извештава руководиоца о резултату обраде; анализира 
разлоге за одбијене и сторниране налоге; предлаже мере 
за отклањање грешака при уносу у информациони систем 
за извршење буџета; комуницира са јединицама Управе на 
пословима који су међусобно повезани; обавља пословну 
комуникацију са буџетским корисницима; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни струч-
ни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

6) Радно место за послове 
обраде зарада УТ

Одсек за обраду зарада у УТ, Одељење за 
обраду личних примања, Сектор за обраду 

личних примања, звање саветник
1 извршилaц

Опис послова: Прати преглед уноса кадровских података 
за потребе обраде зарада у УТ; сарађује са унутрашњим 
јединица у вези достављања временских података и 

пратеће документације за обрачун зарада у УТ; обавља 
пословну комуникацију са РФЗО у вези рефундације нак-
нада зарада; обавља пословну комуникацију са банкама и 
другим примаоцима уплата; израђује обавештења у вези 
са поступањем по предметима извршитеља, судова, банака 
и других органа, обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 3 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

7) Администратор за обраду зарада у УТ
Одсек за обраду зарада у УТ, Одељење за 

обраду личних примања, Сектор за обраду 
личних примања, звање сарадник

1 извршилaц

Опис послова: Врши пријем и контролу исправности 
документације за обрачун зарада и других личних при-
мања у УТ; врши контролу обрачунатих личних примања; 
израђује захтеве за рефундацију накнада на терет фондо-
ва; генерисање исплатних листића и слање на мејл запос-
лених; пружа подршку филијалама и запосленима; обавља 
и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или техничко-тех-
нолошких наука на основним академским студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, однос-
но на студијама у трајању до три године; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; 
као и компетенције потребне за рад на радном месту.

8) Радно место за управљање базама 
података

Група за управљање базама података, 
Одељење за обраду личних примања, Сектор 
за обраду личних примања, звање саветник

1 извршилaц

Опис послова: Обавља послове управљања базама пода-
така из информационих система за обрачун зарада Трезо-
ра; води евиденције о базама података по корисницима 
буџетских средстава за које је УТ вршила обрачун зарада; 
сарађује са информатичком подршком; врши координацију 
и сарадњу са корисницима и другим Секторима по међусоб-
но повезаним пословима; поступа по захтевима корисни-
ка и запослених са подацима из база података за обрачун 
зарада; поступа по замолницама фонда ПИО; прати пропи-
се из области зарада и дргих личних примања; обавља и 
друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 3 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

9) Aдминистратор за управљање базама 
података

Група за управљање базама података, 
Одељење за обраду личних примања, Сектор 
за обраду личних примања, звање сарадник

2 извршиоца

Опис послова: Приступа базама података из информа-
ционих система за обрачун зарада Трезора; генерише дато-
теке и извештаје из база података по захтеву корисника; 
генерише датотеке и извештаје из база података по захтеву 
запослених; сарађује са корисницима и другим Секторима 
по питању међусобно повезаних послова; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или техничко-тех-
нолошких наука на основним академским студијама у обиму 
од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, однос-
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но на студијама у трајању до три године; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; 
као и компетенције потребне за рад на радном месту.

10) Аналитичар за извештавање
Одељење за извештавање о личним 

примањима, Сектор за обраду личних 
примања, звање саветник

1 извршилaц

Опис послова: Анализира и прати прописе из делокруга 
рада организационе јединице; обавља послове ажурирања 
података у евиденцијама и регистрима о личним примањи-
ма; врши контролу обрађених података за финансијско 
извештавање; израђује стаистичке и друге извештаје који се 
подносе надлежним органима; прати и анализира податке 
из извршених обрада и сарађује са буџетским корисници-
ма и другим надлежним органима на пословима из области 
извештавања и информисања; учествује у припреми упут-
става, пројектних захтева и процедура и изради, тестирању 
и увођењу нових програмских решења, као и праћењу њихо-
ве и примене; сарађује са унутрашњим јединицама Управе, 
буџетским корисницима, као и другим надлежним органима 
на пословима извештавања и информисања о личним при-
мањима; одржавање интернет странице УТ; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 3 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

11) Радно место за послове извештавања
Одељење за извештавање о личним 

примањима, Сектор за обраду личних 
примања, звање млађи саветник

2 извршиоца

Опис послова: Обавља пословну комуникацију са унутрашњим 
јединацама Управе и корисницима буџетских средстава у 
погледу прибављања свих потребних података од значаја за 
израду извештаја; ажурира, евидентира и врши контролу дос-
тављених података и учествује у изради извештаја и инфор-
мација из делокруга рада организационе јединице; обавља 
послове у вези примене програма за извештавање и инфор-
мисање о личним примањима; обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 1 година радног 
искуства у струци или најмање пет година радног стажа у 
државним органима; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

12) Координатор за послове подршке
Одсек за праћење система за обрачун зарада 
и подршку корисницима система, Сектор за 
обраду личних примања, звање самостални 

саветник
2 извршиоца

Опис послова: Координира пословима пружања подршке 
корисницима система при уносу податка у информациони 
систем за обрачун зарада, накнада зарада, и других при-
мања; анализира и прати прописе из делокруга рада орга-
низационе јединице ради пружања подршке корисницима 
система; даје корисницима инструкције за поступање у слу-
чају проблема у раду уколико аналитичар не може да реши 
проблем; даје предлоге за измене и допуне у постојећим 
пројектно-програмским решењима и учествује у њиховој 
имплементацији; учествује у припреми пројектних захте-
ва за увођење нових програмских решења или измену 
постојећих; сарађује са унутрашњим јединицама Управе, 
буџетским корисницима и другим надлежним органима 
у вези са пословима обрачуна зарада и коришћења цен-
трализованог система; обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-

ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 5 година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

13) Радно место за послове подршке
Одсек за праћење система за обрачун зарада 

и подршку корисницима система, Сектор 
за обраду личних примања, звање млађи 

саветник
1 извршилaц

Опис послова: Обавља послове праћења обрачуна у сис-
тему; анализира статусе параметара обрачуна; сарађује са 
буџетским корисницима у погледу подршке у раду у сис-
тему; пружа подршку буџетским корисницима при уносу 
података у систем; пружа подршку буџетским корисницима 
око навигације у систему односно подршка при коришћењу 
опција система; комуницира са јединицама Управе на 
пословима који су међусобно повезани; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; најмање 1 
година радног искуства у струци или најмање пет година 
радног стажа у државним органима; положен државни 
стручни испит; као и компетенције потребне за рад на рад-
ном месту.

14) Радно место за логистику и 
оперативну подршку у спровођењу 

пројеката
Одсек за пројекте и регистре, Сектор за 

информационе технологије, звање саветник
1 извршилaц

Опис послова: Прати и спроводи стандарде у области ИТ 
технологије, а у циљу реализације пројеката; учествује у 
издради финансијског плана; израђује редовне и ванред-
не извештаје о фазама спровођења пројеката; анализи-
ра захтеве и потребе крајњих корисника; врши службену 
кореспонденцију изван Сектора и Управе по питањима од 
интереса за успех пројекта; учествује у планирању и при-
преми документације неопходне за јавне набавке за спро-
вођење пројеката; организује едукације и усавршавање 
нивоа информатичке писмености унутар Управе; обавља и 
друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; најмање 3 године 
радног искуства у струци; положен државни стручни испит; 
као и компетенције потребне за рад на радном месту.

15) Радно место за подршку крајњим 
корисницима

Одсек за пројекте и регистре, Сектор за 
информационе технологије, звање сарадник

2 извршиоца

Опис послова: Обучава крајње кориснике код увођења 
нових апликација, регистара и пројектних решења; при-
према материјале за тестирања, обавља тестирања и кон-
тролише резултате тестирања нових пројеката и регистара; 
стара се о одржавању базе података и благовременој обра-
ди и изради извештаја који се достављају крајњим корис-
ницима; стара се о отварању и гашењу шифара; сарађује 
са крајњим корисником на подешавању модела података 
и процеса и учествује у имплементацији истог; прати реа-
лизацију пројеката и предлаже активности за његово уна-
пређење; извештава о статусу пројеката; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским сту-

дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на 
радном месту.

16) Радно место за подршку пословима 
организационог управљања

Група за аналитичке послове и развој 
људских ресурса, Сектор за људске ресурсе, 

звање саветник
1 извршилaц

Опис послова: Обавља стручно-техничке и администра-
тивне послове за потребе пројеката у оквиру унутрашње 
јединице; врши унос и обраду обавезних података из 
области радних односа у информатичку базу података и 
стара се о редовном ажурирању кадровских евиденција 
Управе; обједињује и систематизује кроз кадровске апли-
кације податке о запосленим и постављеним лицима Упра-
ве за трезор; формира и ажурира базе података у складу 
са важећом нормативом; пружа корисничку (апликативну 
и функционалну) подршку корисницима система; сарађује 
на припреми упутстава и пројектних захтева, ради увођења 
нових програмских система и прати њихову примену; врши 
контролу обрађених података; обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни струч-
ни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

17) Радно место за оперативну подршку 
корисницима

Одсек за реализацију пројектних задатака, 
Сектор за људске ресурсе, звање млађи 

саветник
2 извршиоца

Опис послова: Обавља оперативне послове за потребе 
спровођења пројеката; учествује у уносу и измени кадров-
ских података у систему са крајњим корисницима; пружа 
апликативну и финкционалну подршку корисницима систе-
ма; сарађује на припреми упутстава и пројектних захтева 
ради увођења нових или измене постојећих програмских 
система и прати примену; врши контролу обрађених пода-
така; прати важећу регулативу из области радно-правних 
односа у циљу подршке корисницима; учествује на састан-
цима и радионицама са корисницима пројекта; обавља и 
друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни струч-
ни испит; најмање 1 година радног искуства у струци или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; као 
и компетенције потребне за рад на радном месту.

18) Радно место за анализу и контролу 
основа за наплату

Одељење за материјалне ресурсе, Сектор 
за материјалне ресурсе, звање самостални 

саветник
1 извршилaц

Опис послова: Контролише унос у централну евиден-
цију рачуна свих врста основа за наплату кроз актуелни 
систем за евидентирање фактура; контролише захтеве за 
рефундирање трошкова на основу заједничког коришћења 
пословне зграде Централе Београд; контролише захтеве за 
рефундирање трошкова за вршење услуга у складу са уго-
вором о поверавању послова који је закључен са Минис-
тарством пољопривреде, шумарства и водопривреде; кон-
тролише евиденцију уговора о комуналним услугама на 
које се не примењује Закон о јавним набавкама; сарађује 
са Сектором за финансирање, рачуноводство и контролу 
око праћења уноса основа за наплату и даје предлоге за 
унапређење рада; обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.
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Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни струч-
ни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Београд, Поп Лукина 7-9.

У ФИЛИЈАЛИ СТАРИ ГРАД

19) Контролор стања консолидованог 
рачуна трезора и извршених плаћања

Одељење за јавна плаћања, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Решава рекламације везане за уплату на 
рачун обједињене наплате пореза и доприноса по одбит-
ку и учествује у решавању сложенијих случајева грешака 
и рекламација у платном промету; припрема податке за 
информације од јавног значаја везано за буџетске корис-
нике; прати и контролише стања консолидованог рачу-
на трезора Републике и консолидованих рачуна трезора 
локалних самоуправа и ЕПС-а; прати и контролише стање 
пласмана консолидованих рачуна трезора локалних само-
управа по банкама и стање њихове ликвидности и сарађује 
са трезорима локалних самоуправа, Народном банком 
Србије, Удружењем банака Србије, банкама и организацио-
ним јединицама Управе у циљу исправног вођења евиден-
ција о пласманима; прати исправност распореда средстава 
са подрачуна из групе 845; израђује тромесечне извештаје 
о обављеном платном промету за НБС и сертификовано 
потписује; учествује у изради процедура за пословне про-
цесе и контроли њихове примене; контролише исправност 
плаћања у систему платног промета обављеног клирин-
гом чекова и платним картицама грађана; обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студија-
ма, односно на студијама у трајању до три године; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства у 
струци; као и компетенције потребне за рад на радном месту. 

20) Радно место за организацију послова 
буџетских евиденција

Одељење за фискалну статистику, 
звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе на уплату, 
распоред и повраћај јавних прихода и примања; организује 
послове на вођењу регистара; обавља рачунску, логичку и 
упоредну контролу података у статистичким извештајима 
и отклања уочене пропусте; сарађује са корисницима јав-
них средстава у вези са ажурирњем, контролом података у 
регистрима због израде Списка корисника јавних средста-
ва; прима, обрађује и контролише образац П/Р локалних 
самоуоправа и поступа по рекламацијама банака за исправ-
ку грешака у платном промету приликом уплате јавних при-
хода; контролише послове девизних плаћања; доставља 
опомене о ненаплаћеној тарифи корисницима јавних сред-
става; доставља податке о корисницима јавних средстава 
на захтев надлежних органа и трећих лица и обавља и дру-
ге послове по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 5 година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту. 

Место рада: Београд, Обилићев венац 9-11.

У ФИЛИЈАЛИ ВРАЊЕ

21) Радно место за организацију послова 
буџетских евиденција

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање самостални саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе на упла-
ту, распоред и повраћај јавних прихода и примања; орга-
низује послове на вођењу регистара; обавља контролу 
годишњих рачуна; обавља рачунску, логичку и упоредну 
контролу података у статистичким извештајима и отклања 
уочене пропусте; сарађује са корисницима јавних средста-
ва у вези са ажурирњем, контролом података у регистри-
ма због израде Списка корисника јавних средстава; прима, 
обрађује и контролише образац П/Р локалних самоуоправа 
и поступа по рекламацијама банака за исправку грешака 
у платном промету приликом уплате јавних прихода; кон-
тролише послове девизних плаћања; доставља опомене о 
ненаплаћеној тарифи корисницима јавних средстава; дос-
тавља податке о корисницима јавних средстава на захтев 
надлежних органа и трећих лица и обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 5 година радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту. 

Место рада: Врање, Краља Стефана Првовенчаног 1.

У ФИЛИЈАЛИ ЗАЈЕЧАР

22) Радно место за послове буџетских 
евиденција и фискалне статистике
Одељење за јавна плаћања и фискалну 

статистику, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о упла-
ти, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај 
јавних прихода по захтеву надлежних органа и поступа 
по рекламацијама банака за исправку грешака у платном 
промету приликом уплате јавних прихода; обавља контро-
лу поднете документације за упис, промену и брисање из 
регистра и поднете документације за отварање, промену 
и укидање подрачуна корисника јавних средстава; обавља 
рачунску и логичку контролу података из образаца П/Р 
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши 
усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне 
власти и филијала Републичког фонда за здравствено оси-
гурање; издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за 
уплату јавних прихода у корист рачуна Републике, једини-
ца локалних власти и организација за обавезно социјално 
осигурање, по захтеву надлежних органа; доставља подат-
ке о апропријацијама локалних самоуправа за потребе при-
нудне наплате и обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на 
радном месту.

Место рада: Зајечар, Драгослава Срејовића 4.

23) Радно место за послове буџетских 
евиденција и фискалне статистике

експозитура Бор, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о упла-
ти, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај 
јавних прихода по захтеву надлежних органа и поступа 
по рекламацијама банака за исправку грешака у платном 
промету приликом уплате јавних прихода; обавља контро-
лу поднете документације за упис, промену и брисање из 
регистра и поднете документације за отварање, промену 
и укидање подрачуна корисника јавних средстава; обавља 
рачунску и логичку контролу података из образаца П/Р 
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши 
усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне 
власти и филијала Републичког фонда за здравствено оси-
гурање; издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за 
уплату јавних прихода у корист рачуна Републике, једини-
ца локалних власти и организација за обавезно социјално 
осигурање, по захтеву надлежних органа; доставља подат-
ке о апропријацијама локалних самоуправа за потребе при-
нудне наплате и обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на 
радном месту.

Место рада: Бор, Ђорђа Вајферта 4.

24) Радно место за послове платних 
услуга

експозитура Кладово, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца 
између благајне и трезора;врши пријем и контролу готовин-
ских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним 
картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља 
замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду 
новчаница и контролише стање готовине исказане у обра-
чуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља 
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за 
коришћење средстава са рачуна корисника јавних средста-
ва; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и 
друге потребне евиденције;врши пријем и обраду захтева за 
упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за ост-
варивање права на финансијске подстицаје и издаје потвр-
де о упису и статусу у регистру; обавља унос података са 
изворне документације, решава спорне случајеве код уоче-
них недостатака у свим фазама рада на припреми података 
и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Кладово, 22. септембра 14.

25) Радно место за послове платних 
услуга

експозитура Сокобања, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају 
новца између благајне и трезора;врши пријем и контролу 
готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и 
платним картицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши 
прераду новчаница и контролише стање готовине исказа-
не у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају 
односно требовање новца и врши сва потребна књижења; 
обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обра-
ду налога за коришћење средстава са рачуна корисника 
јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води 
књигу аманета и друге потребне евиденције;врши пријем 
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регис-
тра, као и захтева за остваривање права на финансијске 
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; 
обавља унос података са изворне документације, решава 
спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама 
рада на припреми података и по потреби решава рекла-
мације; обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Сокобања, Алексе Маркишића 11.

У ФИЛИЈАЛИ КРАГУЈЕВАЦ

26) Радно место за послове буџетских 
евиденција и фискалне статистике
Одсек за фискалну статистику, звање 

сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о упла-
ти, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај 
јавних прихода по захтеву надлежних органа и поступа 
по рекламацијама банака за исправку грешака у платном 
промету приликом уплате јавних прихода; обавља контро-
лу поднете документације за упис, промену и брисање из 
регистра и поднете документације за отварање, промену 
и укидање подрачуна корисника јавних средстава; обавља 
рачунску и логичку контролу података из образаца П/Р 
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локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши 
усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне 
власти и филијала Републичког фонда за здравствено оси-
гурање; издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за 
уплату јавних прихода у корист рачуна Републике, једини-
ца локалних власти и организација за обавезно социјално 
осигурање, по захтеву надлежних органа; доставља подат-
ке о апропријацијама локалних самоуправа за потребе при-
нудне наплате и обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студија-
ма, односно на студијама у трајању до три године; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства 
у струци; као и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Крагујевац, Бранка Радичевића 16а.

27) Радно место за послове платних 
услуга

експозитура Аранђеловац, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца 
између благајне и трезора;врши пријем и контролу готовин-
ских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним 
картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља 
замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду 
новчаница и контролише стање готовине исказане у обра-
чуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља 
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за 
коришћење средстава са рачуна корисника јавних средста-
ва; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и 
друге потребне евиденције;врши пријем и обраду захтева за 
упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за ост-
варивање права на финансијске подстицаје и издаје потвр-
де о упису и статусу у регистру; обавља унос података са 
изворне документације, решава спорне случајеве код уоче-
них недостатака у свим фазама рада на припреми података 
и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Аранђеловац, Милоша Обреновића 192.

28) Радно место за послове платних 
услуга

експозитура Рача, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају 
новца између благајне и трезора;врши пријем и контролу 
готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и 
платним картицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши 
прераду новчаница и контролише стање готовине исказа-
не у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају 
односно требовање новца и врши сва потребна књижења; 
обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обра-
ду налога за коришћење средстава са рачуна корисника 
јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води 
књигу аманета и друге потребне евиденције;врши пријем 
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регис-
тра, као и захтева за остваривање права на финансијске 
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; 
обавља унос података са изворне документације, решава 
спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама 
рада на припреми података и по потреби решава рекла-
мације; обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Рача, Карађорђева 37.

У ФИЛИЈАЛИ КРАЉЕВО

29) Радно место за послове платних 
услуга

експозитура Врњачка Бања, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају 
новца између благајне и трезора;врши пријем и контролу 
готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и 
платним картицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши 
прераду новчаница и контролише стање готовине исказа-
не у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају 
односно требовање новца и врши сва потребна књижења; 
обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обра-
ду налога за коришћење средстава са рачуна корисника 
јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води 
књигу аманета и друге потребне евиденције;врши пријем 
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регис-
тра, као и захтева за остваривање права на финансијске 
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; 
обавља унос података са изворне документације, решава 
спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама 
рада на припреми података и по потреби решава рекла-
мације; обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Врњачка Бања, Крушевачка 17.

У ФИЛИЈАЛИ НИШ

30) Радно место за контролу извршења 
јавних плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља оперативне послове везане за 
примену система рачуна и прати податке о извршеном 
платном промету; обавља контролу безготовинских налога 
које су испоставили корисници јавних средстава; учествује 
у изради нацрта решења и учествује у предлагању решења 
за отклањање неправилности и незаконитости које су 
утврђене контролом у интерном поступку; обавља посло-
ве девизних плаћања; обавља послове обраде личних 
примања за кориснике јавних средстава; обавља пријем 
и обраду захтева за упис, обнову регистрације и промену 
података у регистру, брисање из регистра у прописаним 
случајевима, као и пријем и обраду захтева за остваривање 
права на финансијске подстицаје; обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни струч-
ни испит; најмање 1 година радног искуства у струци или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; као 
и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Ниш, Милојка Лешјанина 19.

У ФИЛИЈАЛИ НОВИ ПАЗАР

31) Радно место за послове платних 
услуга

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање референт

1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају 
новца између благајне и трезора;врши пријем и контролу 
готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и 
платним картицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши 
прераду новчаница и контролише стање готовине исказа-
не у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају 
односно требовање новца и врши сва потребна књижења; 
обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обра-
ду налога за коришћење средстава са рачуна корисника 
јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води 
књигу аманета и друге потребне евиденције;врши пријем 
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регис-
тра, као и захтева за остваривање права на финансијске 
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; 
обавља унос података са изворне документације, решава 
спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама 
рада на припреми података и по потреби решава рекла-
мације; обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Нови Пазар, АВНОЈ-а бб..

32) Шеф експозитуре
експозитура Рашка, звање сарадник

1 извршилац

Опис послова: Руководи, организује, планира, усмерава, 
координира, даје стручна упутства и надзире рад запосле-
них у експозитури; обавља контролу исправности налога 
и других докумената; издаје потврде о статусу газдинства 
у регистру, као и друге потврде за које је овлашћен; води 
евиденције прописане упутствима и сачињава записник о 
повреди прописа и предузима друге мере; прати, контро-
лише и стара се о законитом раду експозитуре;врши пријем 
и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регистра, 
као и захтева за остваривање права на финансијске под-
стицаје; контролише унос података са изворне докумен-
тације, решава спорне случајеве код уочених недостатака 
у свим фазама рада на припреми података и по потреби 
решава рекламације; обавља и друге послове по налогу 
непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама у 
обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студија-
ма, односно на студијама у трајању до три године; положен 
државни стручни испит; најмање 3 године радног искуства 
у струци; као и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

Место рада: Рашка, Немањина 10.

У ФИЛИЈАЛИ ПОЖАРЕВАЦ

33) Радно место за контролу извршења 
јавних плаћања

Одељење за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање млађи саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља оперативне послове везане за 
примену система рачуна и прати податке о извршеном 
платном промету; обавља контролу безготовинских налога 
које су испоставили корисници јавних средстава; учествује 
у изради нацрта решења и учествује у предлагању решења 
за отклањање неправилности и незаконитости које су 
утврђене контролом у интерном поступку; обавља посло-
ве девизних плаћања; обавља послове обраде личних 
примања за кориснике јавних средстава; обавља пријем 
и обраду захтева за упис, обнову регистрације и промену 
података у регистру, брисање из регистра у прописаним 
случајевима, као и пријем и обраду захтева за остваривање 
права на финансијске подстицаје; обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни струч-
ни испит; најмање 1 година радног искуства у струци или 
најмање пет година радног стажа у државним органима; као 
и компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Пожаревац, Стари корзо 49.

34) Радно место за послове платних 
услуга

експозитура Голубац, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају 
новца између благајне и трезора;врши пријем и контролу 
готовинских налога, прима уплате у готовини, чековима и 
платним картицама и врши исплате готовине клијентима; 
обавља замену похабаних новчаница, замену новца, врши 
прераду новчаница и контролише стање готовине исказа-
не у обрачуну дневне благајне; сачињава захтев за предају 
односно требовање новца и врши сва потребна књижења; 
обавља пријем, контролу (формална и рачунска) и обра-
ду налога за коришћење средстава са рачуна корисника 
јавних средстава; обавља оверу примљених налога, води 
књигу аманета и друге потребне евиденције;врши пријем 
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и обраду захтева за упис, обнову или брисање из регис-
тра, као и захтева за остваривање права на финансијске 
подстицаје и издаје потврде о упису и статусу у регистру; 
обавља унос података са изворне документације, решава 
спорне случајеве код уочених недостатака у свим фазама 
рада на припреми података и по потреби решава рекла-
мације; обавља и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца.

Услови: Средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Голубац, Цара Лазара 15.

У ФИЛИЈАЛИ СМЕДЕРЕВО

35) Радно место за вођење и контролу 
буџетских евиденција

Одсек за фискалну статистику, звање 
референт

1 извршилац

Опис послова: Врши пријем и контролу исправности 
документације и прописаних буџетских евиденција; врши 
повраћај јавних прихода по захтеву надлежних органа; 
обавља пријем и контролу поднете документације за упис, 
промену и брисање из регистра; обавља пријем и контролу 
поднете документације за отварање, промену и укидање 
подрачуна корисника јавних средстава; издаје потврде о 
отвореном подрачуну, стању на подрачуну, кумулативном 
промету и дневном стању за кориснике јавних средстава, 
укидању подрачуна и друге потврде на захтев корисника; 
обавља наплату тарифе при гашењу подрачуна корисни-
ка јавних средстава, доставља податке у вези са непрепо-
знатом наплаћеном тарифом и опомене о ненаплаћеној 
тарифи корисницима јавних средстава; прима захтеве за 
отварање и гашење шифара за пројекат РИНО и Регистар 
запослених; обавља и друге послове по налогу непосред-
ног руководиоца.
 
Услови: Средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Смедерево, Његошева 8.

У ФИЛИЈАЛИ ЧАЧАК

36) Радно место за послове буџетских 
евиденција и фискалне статистике
Одељење за јавна плаћања и фискалну 

статистику, звање сарадник
1 извршилац

Опис послова: Контролише примену упутства о упла-
ти, распореду јавних прихода и примања; врши повраћај 
јавних прихода по захтеву надлежних органа и поступа 
по рекламацијама банака за исправку грешака у платном 
промету приликом уплате јавних прихода; обавља контро-
лу поднете документације за упис, промену и брисање из 
регистра и поднете документације за отварање, промену 
и укидање подрачуна корисника јавних средстава; обавља 
рачунску и логичку контролу података из образаца П/Р 
локалних самоуправа и отклања уочене пропусте; врши 
усаглашавање Извештаја Т-Трезор са јединицама локалне 
власти и филијала Републичког фонда за здравствено оси-
гурање; издаје налоге за ванредна пражњења рачуна за 
уплату јавних прихода у корист рачуна Републике, једини-
ца локалних власти и организација за обавезно социјално 
осигурање, по захтеву надлежних органа; доставља подат-
ке о апропријацијама локалних самоуправа за потребе при-
нудне наплате и обавља и друге послове по налогу непо-
средног руководиоца.
 
Услови: Стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или 
техничко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године; 
положен државни стручни испит; најмање 3 године радног 
искуства у струци; као и компетенције потребне за рад на 
радном месту.

Место рада: Чачак, Градско шеталиште 22.

У ФИЛИЈАЛИ НОВИ САД

37) Радно место за јавна плаћања
Одељење за јавна плаћања, звање саветник

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове везане за примену систе-
ма рачуна и прати податке о извршеном платном промету; 
координира послове на прикупљању података из области 
регистра и обраде личних примања за кориснике јавних 
средстава; врши контролу безготовинских налога које су 
испоставили корисници јавних средстава; врши послове 
девизних плаћања; спроводи поступак за исправке гре-
шака у платном промету; врши контролу пријема и обраде 
захтева за упис у регистре, као и пријем и обраду захтева 
за остваривање права на субвенције и друге финансијске 
подстицаје; издаје решења и потврде из регистра; контро-
лише наплату тарифе за регистрацију менице и реализа-
цију менице кроз платни промет; обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 3 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Нови Сад, Модене 7.

У ФИЛИЈАЛИ ВРБАС

38) Радно место за послове платних 
услуга

експозитура Кула, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца 
између благајне и трезора;врши пријем и контролу готовин-
ских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним 
картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља 
замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду 
новчаница и контролише стање готовине исказане у обра-
чуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља 
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за 
коришћење средстава са рачуна корисника јавних средста-
ва; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и 
друге потребне евиденције;врши пријем и обраду захтева за 
упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за ост-
варивање права на финансијске подстицаје и издаје потвр-
де о упису и статусу у регистру; обавља унос података са 
изворне документације, решава спорне случајеве код уоче-
них недостатака у свим фазама рада на припреми података 
и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца.
Услови: Средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Кула, Маршала Тита 258.

У ФИЛИЈАЛИ ПАНЧЕВО

39) Радно место за послове платних 
услуга

експозитура Ковин, звање референт
1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца 
између благајне и трезора;врши пријем и контролу готовин-
ских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним 
картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља 
замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду 
новчаница и контролише стање готовине исказане у обра-
чуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља 
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за 
коришћење средстава са рачуна корисника јавних средста-
ва; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и 
друге потребне евиденције;врши пријем и обраду захтева за 
упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за ост-
варивање права на финансијске подстицаје и издаје потвр-
де о упису и статусу у регистру; обавља унос података са 
изворне документације, решава спорне случајеве код уоче-
них недостатака у свим фазама рада на припреми података 
и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца.
 
Услови: Средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.

Место рада: Ковин, ЈНА 5.

У ФИЛИЈАЛИ СОМБОР

40) Радно место за послове платних 
услуга

Одсек за јавна плаћања и фискалну 
статистику, звање референт

1 извршилац

Опис послова: Обавља требовање, пријем и предају новца 
између благајне и трезора;врши пријем и контролу готовин-
ских налога, прима уплате у готовини, чековима и платним 
картицама и врши исплате готовине клијентима; обавља 
замену похабаних новчаница, замену новца, врши прераду 
новчаница и контролише стање готовине исказане у обра-
чуну дневне благајне; сачињава захтев за предају односно 
требовање новца и врши сва потребна књижења; обавља 
пријем, контролу (формална и рачунска) и обраду налога за 
коришћење средстава са рачуна корисника јавних средста-
ва; обавља оверу примљених налога, води књигу аманета и 
друге потребне евиденције;врши пријем и обраду захтева за 
упис, обнову или брисање из регистра, као и захтева за ост-
варивање права на финансијске подстицаје и издаје потвр-
де о упису и статусу у регистру; обавља унос података са 
изворне документације, решава спорне случајеве код уоче-
них недостатака у свим фазама рада на припреми података 
и по потреби решава рекламације; обавља и друге послове 
по налогу непосредног руководиоца.
 
Услови: Средње образовање природног, друштвеног или 
техничког смера или гимназија, најмање 2 године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту.
Место рада: Сомбор, Стапарски пут 2.

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

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:

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

Напомена: У погледу провере опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ о познавању 
рада на рачунару, на траженом нивоу и желите да на основу 
њега будете ослобођени тестирања компетенције – дигитал-
на писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и 
у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Конкур-
сна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ који сте прило-
жили уместо тестовне провере, односно Конкурсна комисија 
може одлучити да се кандидату ипак изврши провера наве-
дене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може 
потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

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

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

За раднo местo под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).
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За раднo местo под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).

За раднo местo под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област рада 
административно-технички послови (методе и технике 
прикупљања података ради даље обраде; технике еви-
дентирања и ажурирања података у релевантним базама 
података; технике израде потврда и уверења о којима се 
води службена евиденција) - провераваће се путем симу-
лације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).

За раднo местo под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).

За раднo местo под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).

За раднo местo под редним бројем 6:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).

За раднo местo под редним бројем 7:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).

За раднo местo под редним бројем 8:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-

де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).
За раднo местo под редним бројем 9:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).
За раднo местo под редним бројем 10:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).

За раднo местo под редним бројем 11:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).

За раднo местo под редним бројем 12:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).

За раднo местo под редним бројем 13:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платама државних 
службеника и намештеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).

За раднo местo под редним бројем 14:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
информатички послови (информациона безбедност) - про-
вераваће се путем симулације (писано).

Посебна функционална компетенција за радно место – 
планска документа, прописи и акта из надлежности и орга-
низације органа (Закон о буџетском систему) - провераваће 
се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 15:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
информатички послови (информациона безбедност) - про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место – 
планска документа, прописи и акта из надлежности и орга-
низације органа (Закон о буџетском систему) - провераваће 
се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 16:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
информатички послови (информациона безбедност) - про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - 
прописи из делокруга радног места (Закон о државним 
службеницима; Уредба о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима; Уредба 
о разврставању радних места и мерилима за опис радних 
места државних службеника) - провераваће се путем симу-
лације (писано).
За раднo местo под редним бројем 17:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада посло-
ви управљања људским ресурсима (прописи у области рад-
но-правних односа у државним органима; компетенције за 
рад државних службеника; базичне функције управљања 
људским ресурсима: анализа посла, кадровско планирање, 
регрутација, селекција, увођење у посао, оцењивање, 
награђивање и напредовање, стручно усавршавање) - про-
вераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о државној управи; 
Закон о општем управном поступку; Уредба о разврставању 
радних места и мерилима за опис радних места државних 
службеника) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 18:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о јавним набавкама) 
- провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 19:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платним услугама; 
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују нак-
наде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о 
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних при-
хода и распоред средстава са тих рачуна; Правилник о 
начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника сред-
става организација за обавезно социјално осигурање и 
буџетских фондова; Правилник о Плану подрачуна консо-
лидованог рачуна трезора; Правилник о систему извршења 
буџета Републике Србије; Правилник о начину и поступку 
обављања платног промета у оквиру консолидованог рачу-
на трезора) - провераваће се путем симулације (писано).

 Администрација и управа
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За раднo местo под редним бројем 20 и 21:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платним услугама; 
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују нак-
наде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о 
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних при-
хода и распоред средстава са тих рачуна; Правилник о 
начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника сред-
става организација за обавезно социјално осигурање и 
буџетских фондова; Правилник о Плану подрачуна консо-
лидованог рачуна трезора; Правилник о систему извршења 
буџета Републике Србије; Правилник о начину и поступку 
обављања платног промета у оквиру консолидованог рачу-
на трезора) - провераваће се путем симулације (писано).

За раднo местo под редним бројем 22, 23, 26 и 36:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платним услугама; 
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују нак-
наде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о 
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних при-
хода и распоред средстава са тих рачуна; Правилник о 
начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника сред-
става организација за обавезно социјално осигурање и 
буџетских фондова; Правилник о Плану подрачуна консо-
лидованог рачуна трезора; Правилник о систему извршења 
буџета Републике Србије; Правилник о начину и поступку 
обављања платног промета у оквиру консолидованог рачу-
на трезора) - провераваће се путем симулације (писано).

За раднo местo под редним бројем 24, 25, 27, 
28, 29, 31, 34, 38, 39 и 40:
Посебна функционална компетенција за област рада адми-
нистративно-технички послови (канцеларијско пословање; 
технике израде потврда и уверења о којима се води службе-
на евиденција) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платним услугама; 
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују нак-
наде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о 
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних при-
хода и распоред средстава са тих рачуна; Правилник о 
начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника сред-
става организација за обавезно социјално осигурање и 
буџетских фондова; Правилник о Плану подрачуна консо-
лидованог рачуна трезора; Правилник о систему извршења 
буџета Републике Србије; Правилник о начину и поступку 
обављања платног промета у оквиру консолидованог рачу-
на трезора) - провераваће се путем симулације (писано).

За раднo местo под редним бројем 30 и 33:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платним услугама; 
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују нак-
наде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о 
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних при-
хода и распоред средстава са тих рачуна; Правилник о 
начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника сред-
става организација за обавезно социјално осигурање и 
буџетских фондова; Правилник о Плану подрачуна консо-
лидованог рачуна трезора; Правилник о систему извршења 

буџета Републике Србије; Правилник о начину и поступку 
обављања платног промета у оквиру консолидованог рачу-
на трезора) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 32:
Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (управљање људским ресурсима 
базирано на компетенцијама) - провераваће се путем симу-
лације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платним услугама; 
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују нак-
наде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о 
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних при-
хода и распоред средстава са тих рачуна; Правилник о 
начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника сред-
става организација за обавезно социјално осигурање и 
буџетских фондова; Правилник о Плану подрачуна консо-
лидованог рачуна трезора; Правилник о систему извршења 
буџета Републике Србије; Правилник о начину и поступку 
обављања платног промета у оквиру консолидованог рачу-
на трезора) - провераваће се путем симулације (писано).
За раднo местo под редним бројем 35:
Посебна функционална компетенција за област рада адми-
нистративно-технички послови (канцеларијско пословање; 
технике израде потврда и уверења о којима се води службе-
на евиденција) - провераваће се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платним услугама; 
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују нак-
наде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о 
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних при-
хода и распоред средстава са тих рачуна; Правилник о 
начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника сред-
става организација за обавезно социјално осигурање и 
буџетских фондова; Правилник о Плану подрачуна консо-
лидованог рачуна трезора; Правилник о систему извршења 
буџета Републике Србије; Правилник о начину и поступку 
обављања платног промета у оквиру консолидованог рачу-
на трезора) - провераваће се путем симулације (писано).

За раднo местo под редним бројем 37:
Посебна функционална компетенција за област рада струч-
но-оперативни послови (методе и технике опсервације, 
прикупљања и евидентирања података; технике обра-
де и израде прегледа података; методе и технике израде 
извештаја на основу одређених евиденција) - провераваће 
се путем симулације (писано).
Посебна функционална компетенција за област рада 
финансијско-материјални послови (буџетски систем Репу-
блике Србије) - провераваће се путем симулације (писано). 
Посебна функционална компетенција за радно место - про-
писи из делокруга радног места (Закон о платним услугама; 
Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују нак-
наде за услуге које врши Управа за трезор; Правилник о 
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних при-
хода и распоред средстава са тих рачуна; Правилник о 
начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника сред-
става организација за обавезно социјално осигурање и 
буџетских фондова; Правилник о Плану подрачуна консо-
лидованог рачуна трезора; Правилник о систему извршења 
буџета Републике Србије; Правилник о начину и поступку 
обављања платног промета у оквиру консолидованог рачу-
на трезора) - провераваће се путем симулације (писано).

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Министарства финансија – Управа за трезор, 
у делу Конкурси https://www.trezor.gov.rs/src/competitions/

V Провера понашајних компетенција за радна 
места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39 и 40:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
- провераваће се путем психометријских тестова, узорака 
понашања и интервјуа базираног на компетенцијама.

Провера понашајних компетенција за радно 
место под редним бројем 32:
Понашајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријента-

ција ка учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност, интегритет 
и управљање људским ресурсима) - провераваће се путем 
психометријских тестова, узорака понашања и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

VI 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).
VII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве за конкурс: Министарство финансија - Управа за 
трезор, Поп Лукина 7-9, 11000 Београд, са назнаком „За јав-
ни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: 
Катарина Грујичић, тел. 011/2927-602, Татјана Шућур, тел. 
011/2927-574 и Марија Радисављевић, тел. 011/2927-579, 
од 10.00 до 13.00 часова.
IX Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

X Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава 
је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана огла-
шавања конкурса у периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

XI 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 трезор или у штампаној верзији на писарници Министар-
ства финансија – Управа за трезор. 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу 
којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве 
се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана 
од пријема пријаве, 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‘‘.

XII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); 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 у оригиналу или овереној фотокопији.

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.

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

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

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

Напомена: Више о радном искуству и потврди од послода-
вца коју је потребно поднети у оквиру конкурсне докумен-
тације за рад у органима државе управе погледајте Мапу 
изборног поступка у делу Кутак на адреси https://kutak.suk.
gov.rs/vodic-za-kandidate у одељку Предаја докумената.

XIV Врста радног односа: За сва радна места радни 
однос заснива се на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду у трајању од шест месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе у року од 6 
месеци од дана заснивања радног односа.

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата врши на основу провере компе-
тенција. Положен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа.

XV Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 20. марта 2023. године, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакте (бројеве телефона или 
e-mail адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенција и понашајних компетенција 
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 
2 (источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Министарства финансија - Упра-
ва за трезор, Поп Лукина 7-9, Београд. Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе изборног поступка на контакте (бројеве телефона 
или e-mail адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена:

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним о рганима / уверење о 
положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9 и чла-
на 103. Закона о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, број 18/2016, 95/2018 и 2/2023) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 

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

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао руководилац Управе за трезор.
Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
trezor.gov.rs) и огласној табли Министарствa финансија 
- Управа за трезор, на интерент презентацији Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-упра-
ве, на интернет презентацији, огласној табли и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Термини који су у овом огласу изражени у граматичком 
мушком роду подразумевају природни мушки и женски род 
лица на које се односе.

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 
и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-544/2023 од 30. 
јануара 2023. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

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

Радна места којe се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ
 У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

1. За правне послове
у Служби за опште послове, 

у звању саветника
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, положен државни 
стручни испит и најмање три године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

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

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

2 извршиоца

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Педагошке науке или Политичке науке или из стручне 
области Специјалне едукације и рехабилитације - смер за 
превенцију и третман поремећаја понашања, или из стру-
чне области: Филозофије - смер психологија, педагогија, 
андрагогија или социологија на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање три године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција и Правилника о третману 
програму поступања, разврставњу и накнадном разврста-
вању – усмено; вештина комуникације –непосредно, кроз 
разговор са кандидатима

3. Руководилац Групе за дрвну 
производњу

у Служби за обуку и упошљавање,
 у звању саветника

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Биотехничке науке-смер шумарство или прерада дрвета на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

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

4. Инструктор тракториста
у Служби за обуку и упошљавање,

 у звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, положен државни струч-
ни испит, најмање две године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту. 
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција– усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

5. За послове набавке и продаје
у Служби за обуку и упошљавање,

 у звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, положен државни струч-
ни испит и најмање две године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту 
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

6. Руководилац Групе за рад у 
котларници

у Служби за обуку и упошљавање,
 у звању референта

1 извршилац

Услови: завршена средња школа, инсталатер водовода 
или централног грејања или машинска струка и положен 
испит за ложача парних котлова, положен државни струч-
ни испит, најмање две године радног искуства у струци, као 
и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

7. Инструктор руковаоц парним котлом
у Служби за обуку и упошљавање,

 у звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, машинске струке, поло-
жен испит за ложача парних котлова, положен државни 
стручни испит, најмање две године радног искуства у стру-
ци, као и потребне компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција– усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

8. Инструктор дрвне производње
у Служби за обуку и упошљавање,

 у звању референта
1 извршилац

Услови: завршена средња школа, дрвопрерађивачке струке 
или шумарске струке, положен државни стручни испит и нај-
мање две године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЛЕСКОВЦУ

9. Инструктор кувар
у Служби за обуку и упошљавање, 

у звању референта
1 извршилац

Услови: Завршена средња школа, угоститељске струке, 
положен државни стручни испит и најмање две године 
радног искуства у струци, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција – усмено; вештина комуни-
кације – непосредно, кроз разговор са кандидатима.

10. Инструктор за биљну производњу
у Служби за обуку и упошљавање, 

у звању референта
1 извршилац

 Администрација и управа
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Услови: Завршена средња школа, пољопривредне струке, 
положен државни стручни испит и најмање две године рад-
ног искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

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

11. На пословима матичне евиденције
у Служби за опште послове,

 у звању референта
1 извршилац

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

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

12. Стоматолог
у Служби за здравствену заштиту,

 у звању саветника
1 извршилац

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

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

13. Психолог
у Служби за третман, у звању саветника

1 извршилац

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

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

Место рада: Лесковац.

V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству (у пријави назначити редни број радног мес-
та из текста конкурса као и назив радног места за које се 
конкурише, име и презиме, датум и место рођења, једин-
ствени матични број грађана, адресу пребивалишта, однос-
но боравишта, мејл адреса за контакт, контакт телефон, 
податке о образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства у степену стручне спреме прописане за радно 
место на које се конкурише, са кратким описом послова на 
којима је кандидат радио до подношења пријаве на кон-
курс, пријава мора да буде својеручно потписана)-зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена 
у условима за радно место-заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења из суда да се 
против кандидата не води кривични поступак за кривично 
дело које се гони по службеној дужности (не старије од 30 
дана) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се може утврдити на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у стру-
ци) -заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту- заједничко за сва радна места 
осим за радно место под редним бр.12;

- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту или стручном испиту у области 
здравствене заштите -за радно место под редним бр. 12;
(У складу са чланом 101. Закона о државним службеници-
ма државни стручни испит нису дужни да полажу државни 
службеници који су здравствени радници или здравствени 
сарадници у Управи за извршење кривичних санкција, који 
су у обавези да полажу или су положили стручни испит у 
области здравствене заштите); 
- положен испит за ложача парних котлова за радно место 
под редним бројем 6 и 7;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног односа, издата од 
стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу - заједничко за сва радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње -заједничко 
за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презента-
цији Министарства правде, на следећој интернет адреси: 
http: //www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X Лица задужена за давање обавештења о конкур-
су: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел. 
011/2685-305 и Дејан Миљковић, тел. 011/363-1059 (рад-
ним данима од 12.00 до 14.00 часова).

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

НАПОМЕНЕ: 
Као државни службеник на извршилачком радном месту 
може да се запосли и лице које нема положен државни 
стручни испит, али је дужно да га положи у року утврђеном 
законом. Државни службеник на пробном раду који је рад-
ни однос засновао на неодређено време и државни служ-
беник који је засновао радни однос на неодређено време, а 
који нема положен државни стручни испит полаже држав-
ни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања 
радног односа. 

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

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

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

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

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

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

 Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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БЕОГРА Д

РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ 
ЗАВОД

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(“Службени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 
64/07, 67/07 – испр., 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 („Служ-
бени гласник РС“, бр. 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-
3149/2021 од 27.04.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

 РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Републички 
сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб.
II Радно место која се попуњава:

Радно место за конфигурацију, 
инсталирање и одржавање сеизмолошке 

опреме и система, у звању саветник
1 извршилац

Опис послова: инсталира и конфигурише сеизмолошке 
и акцелерографске станице, системе за аквизицију сеиз-
мичких сигнала и комуникационе системе; одржава опе-
рабилност сеизмолошке и информатичке опреме Завода; 
одржава техничку исправност рада хардверских система и 
софтверских пакета Завода; учествује у администрирању 
фајлсервера, локалне рачунарске мреже, desktop рачунара 
и пратеће електорнске опреме; инсталира и одржава пери-
ферну информатичку опрему у Заводу и пружа апликатив-
ну подршку запосленима у Заводу; детерминише простор-
не и енергетске параметре за све регистроване земљотресе 
у Србији и сеизмички утицајном региону и дистрибуира 
информације о земљотресу јавности, у оквиру стручног 
дежурства у Заводу; прикупља и обрађује макросеизмичке 
податке ради утврђивања степена сеизмичког интензитета, 
након јачих догођених земљотреса и обавља друге послове 
по налогу директора Завода.
Услови: стечено високо образовање из стручне области 
електротехничко и рачунарско инжењерство - студијски 
програм електроника и телекомуникације, информацио-
не технологије, рачунарска техника и информатика или 
геолошко инжењерство - студијски програм геофизика, 
геотехника или физичке науке - студијски програм општа 
физика, примењена и компјутерска физика, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету; најмање три године радног искуства у струци; поло-
жен државни стручни испит као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Ташмајдански парк бб.
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима („Служ-
бени гласник РС“ бр. 79/05, 81/05 – испр., 83/05 – испр., 
64/07, 67/07 – испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 
157/20 и 142/22), кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места 
и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак се спроводи у више обавезних фаза сле-
дећим редоследом: провера општих функционалних компе-
тенција, провера посебних функционалних компетенција, 
провера понашајних компетенција и 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.

Провера општих функционалних компетенција:
1. организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено),
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару),
3. пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писано).

Напомена: у погледу провере опште функционалне ком-
петенције “дигиталана писменост“ (поседовања знања 
и вештина у основама коришћења рачунара, основама 
коришћења интернета, обраде текста и табела, табеларне 
калкулације) ако учесник конкурса поседује важећи сер-
тификат, потврду или одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених области, на траженом 
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције “дигитална писменост“, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно попуњен у делу *Рад на рачу-
нару) достави и тражени доказ у оргиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија ће одлучити да се кандидату изврши провера 
наведене компетенције ако увидом у достављени доказ не 
може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

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

Провера посебних функционалних компетенција:
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функционалних ком-
петенција и то:
1. Посебна функционална компетенција за радно место 
– страни језик (енглески језик ниво Б2) - провераваће се 
писaно путем теста;
Напомена: Ако кандидат поседује важећи сертификат 
потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског 
језика на траженом нивоу и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање енглеског јези-
ка, неоходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Знање страног језика који је тражен 
конкурсом) достави и тражени доказ у оргиналу или овере-
ној фотокопији.
2. Посебна функционална компетенција за радно место 
- процедуре и методологије из делокруга радног места: 
методологија за детерминисање просторних и енергетских 
параметара регистрованих земљотреса, провераваће се 
писано, путем симулације;
3. Посебна функционална компетенција за радно место – 
планска документа, прописи и акта из надлежности и орга-
низације органа (Закон о Републичком сеизмолошком заво-
ду), провераваће се писано, путем симулације;
4. Посебна функционална компетенција за радно место - 
возачка дозвола (Б категорије), доказиваће се путем овере-
не фотокопије возачке дозволе.

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

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 
наћи на интернет презентацији Републичког сеизмолошког 
завода www.seismo.gov.rs. 

Провера понашајних компетенција: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет) - провераваће се 
путем психометријских тестова и интервјуа базираном на 
компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Процена 
мотивације за рад на радном месту и прихватање вредно-
сти државних органа - провераваће се путем интервјуа са 
комисијом (усмено).
 
IV Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве на јавни конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом 
или се предају непосредно у просторијама Републичког сеиз-
молошког завода, Ташмајдански парк бб., 11120 Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког 
радног места“.

V Лице задужено за давање обавештења: Љиљана 
Солдат, тел. 064/8231-617 од 9.00 до 13.00 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство Републи-
ке Србије; да је кандидат пунолетан, да кандидату раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа “Послови“ Нацо-
налне службе за запошљавање. 

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима и Републичког сеизмолошког завода или у 
штампаној верзији у просторијама Републичког сеизмолошког 
завода, Београд, Ташмајдански парк бб..

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што Конкурсна комисија састави списак кан-
дидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подно-
силац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од 
три дана од дана пријема пријаве достављањем наведеног 
податка на начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

Доказ који се прилаже уз образац пријаве је оверена фото-
копија важеће дозволе за управљање моторним возилом 
Б категорије.

Доказ који се прилаже уз образац пријаве је писани доказ о 
знању рада на рачунару. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе писани доказ 
о знању рада на рачунару биће ослобођени провере ком-
петенције „дигитална писменост“ осим уколикo комисија 
одлучи да се приложени доказ не може прихватити као 
доказ којим се кандидат ослобађа од провере опште ком-
петенције „дигитална писменост“. 

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно, општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно, општинским управама.

Напомена: Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“ бр. 18/16, 95/18 - аутентично тумачење и 
2/23 – одлука УС) приписано је између осталог, да су органи 
обавезни да по службеној дужности када је то неопходно 
за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно 
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне подат-
ке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама. Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном 
правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве њего-
ви подаци из службених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу 
у конкурсном поступку, односно, који на основу доставље-
них или прибављених доказа не испуњавају услове за запос-
лење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на адресу: Репу-
блички сеизмолошки завод, Београд, Ташмајдански парк бб.

 Администрација и управа
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XI Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести 
почев од 23. марта 2023. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени на бројеве телефона или електронске адресе 
које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција, посебних 
функционалних компетенцијa и понашајних компетенција 
ће се обавити у Служби за управљање кадровима, у Пала-
ти „Србија“, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 
(источно крило). Интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у просторијама Републичког сеизмолошког завода 
Ташмајдански парк бб.. Учесници конкурса који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка обавештавају се о 
датуму, месту и времену спровођења наредне фазе избор-
ног поступка на контакте (бројеве телефона или електрoн-
ске адресе), које наведу у својим пријавама.

XII Трајање радног односа: Радни однос се заснива на 
неодређено време.

НАПОМЕНЕ: 
Кандидат који први пут заснива радни однос у државном 
органу подлежe пробном раду у трајању од шест месеци. 
Кандидат без положеног државног стручног испита прима 
се на рад под условом да тај испит положи до окончања 
пробног рада. Положен државни стручни испит није услов, 
нити предност приликом заснивања радног односа.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао в.д. директора Републичког сеизмолошког завода.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Репу-
бличког сеизмолошког завода: www.seismo.gov.rs, огласној 
табли Републичког сеизмолошког завода, интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, 
на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презента-
цији и периодичном штампаном издању огласа „Послови“ 
Националне службе за запошљавање.

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

ИНСТИТУТ ЗА ЕВРОПСКЕ СТУДИЈЕ
11000 Београд, Трг Никола Пашића 11

тел. 011/339-8891

Секретар института
УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске), по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; знање рада на рачунару; најмање три године радног 
искуства у струци; знање енглеског језика. Уз пријаву на 
конкурс доставити следећу документацију: биографију 
кандидата са општим подацима; доказ о стручној спре-
ми; потврда о радном искуству. Провера оспособљености, 
знања и вештина, односно компетенција кандидата у 
изборном поступку обавиће се увидом у достављену доку-
ментацију у Институту за европске студије два дана након 
истека рока за подношење пријава на конкурс. Пријаве са 
конкурсном документацијом доставити на наведену адресу 
Института - Комисија за спровођење конкурсног поступка, 
са назнаком “Пријава на конкурс”, у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Лице за контакт Ивана Митровић, 
телефон 011/3398-891.

ВРАЊЕ

УСТАНОВА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ 
КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР

„ПРЕШЕВО”
17523 Прешево, Маре Лончара 26

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: да канидат има VII степен стручне спреме, факул-
тет физичке културе од најмање 240 бодова;  да има нај-
мање три године радног искуства; да има положен стручни 
испит. Кандидати уз пријаву, као доказ о испуњењу наве-

дених услова подносе следећа документа: кратку пословну 
биографију (са контакт подацима), доказ о стручној спреми 
(оригинал или оверену фотокопију код јавног бележника), 
доказ о радном искуству (копију радне књижице, листинг 
из ПИО фонда и друго); уверење о држављанству. Пријаве 
и доказе о испуњењу услова кандидати могу предати лично 
или послати поштом на горе наведену адресу, са назнаком 
“Конкурс за директора”. Контакт број телефона 063/1067-
014, Сокол Кадриу. Рок за подношење пријаве на јавни 
конкурс истиче 8-мог дана од објављивања јавног конкур-
са у публикацији ”Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве на конкурс неће бити узете на разматрење. Дос-
тављена документација кандидата се не враћа, већ остаје 
архиви Спортског центра „Прешево”.

                       Трговина и услуге

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ
“НОВА ЦРЊА”

Нова Црња, ЈНА 113

Ловочувар
УСЛОВИ: кандидат треба да: има завршену школу за лово-
чувара и одговарајућу лиценцу; Лиценцу за оцену ловач-
ких трофеја; дозволу за коришћење ловачког оружја; 
возачки испит (Б.) категорије; радни стаж ловочувара 
минимум 3 године. Критеријуми за оцењивање у изборном 
поступку; године радног искуства, познавање рада на рачу-
нару и мишљење Управног одбора о знањима и вештинама 
кандидата. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава потписана својеручно са биографијом и наводи-
ма о досадашњем радном искуству; електронски очитана 
лична карта; уверење о одговарајућој школској спреми и 
и одговарајуће лиценце; фотокопија возачке дозволе. Уз 
пријаву на оглас потребно је приложити фотокопије свих 
доказа наведених огласом. Пријаве слати на адресу: Ловач-
ко удружење “Нова Црња”, 23218 Нова Црња, ЈНА 113 у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“ НСЗ. Лице за контакте и обавештења о кон-
курсу: Обреновић Срећко, 060/0372-906.

EMPERO LINE DOO
Врчин, Булевар Револуције 22в

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

Менаџер продаје
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручно спреме, знање 
рада на рачунару, возачка дозвола Б категорије, енглески 
језик-почетни ниво, радон искуство минимум 12 месеци.

Радник у производњи
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: I, II или III степен стручно спреме.

“ГЛОБЕМА АДРИА” ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 110

Менаџер продаје софтверских решења
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме, пожељно рад-
но искуство у продаји софтwера, пожељна возачка дозво-
ла, знање енглеског језика (средњи ниво). Пријаве слати 
на e-mail: branko.veljkovic@globema.rs у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

GEBRUDER WEISS TRANSPORT AND 
LOGISTICS DOO

11272 Добановци, Београдска 85
тел. 062/238-511

e-mail: tamara.randjelovic@gw-world.com

Службеник обезбеђења
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме било ког занимања, 
сертификат / лиценца ЛФ1, ЗОП, радно искуство три месе-
ца, почетни ниво знања енглеског језика, пробни рад у 
трајању од 6 месеци. Рок за пријављивање на оглас је до 
15.03.2023.

АУТО ЦЕНТАР КОЦИЋ ДОО
Београд, Пилота Михајла Петровића 75

тел. 011/2321-111

Аутоелектроничар
Опис послова: дијагностика кварова, демонтажа и монтажа 
електронских склопова на возилу, поправка електронике 
на возилима.

УСЛОВИ: познавање електрике и механике на возилима, 
познавање електронике, познавање основних дијагностич-
ких поступака и основу рада на рачунару.

Аутомеханичар
Опис послова: сервисирање и дијагностика возила, приступ 
проналажењу узрока квара, руковање дијагностичким 
уређајима.

УСЛОВИ: радно искуство обавезно на истим пословима и 
задацима. 

ОСТАЛО: прецизно и одговорно извршавање задатака. 
Кандидат треба да је спреман за учење и усавршавање, 
за тимски рад и помоћ колегама. Пробни рад је обавезан. 
Фиксна плата + проценат. Нудимо одличне услове.

“GASTEC” DOO VRŠAC
26300 Вршац, Ђуре Цвејића 2

тел. 069/8218-321
e-mail: prodaja@gastec.rs

Административни радник
2 извршиоца

Опис посла: Административни послови, израда фактура, 
рад у књиговодственим програмима и MS office пакету.

УСЛОВИ: образовање: минимум IV ниво квалификације без 
обзира на врсту квалификације; обавезно радно искуство 
на пословима продаје или администрације у трајању од 
18 месеци; познавања рада на рачунару (MS Office пакет); 
познавање енглеског језика на почетном нивоу; поседо-
вање књиговодствених вештина; познавање основа рачу-
новодства; познавање рада на порталу јавних набавки и 
систему електронског фактурисања. Трајање конкурса: 
до 22.08.2023. године. Заинтересовани кандидати могу се 
јавити на горе наведени број телефона. Своје радне био-
графије могу послати на горе наведену мејл адресу.

DELTA BUSINEES PROPRETIES
11070 Нови Београд, Владимира Поповића 6

тел. 065/2454-439

Баштован
на одређено време до једног месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, II или I степен стручне спреме, пожељно радно 
искуство на пословима сличног типа. Слањем пријаве кан-
дидат даје сагласност да се његови лични подаци обрађују 
у процесу селекције у складу са Законом о заштити пода-
така о личности. Пријаве слати поштом или на e-mail: hr@
deltaholding.rs до 12.03.2023. године.

СЗР “МАРМИЛ”
34000 Крагујевац, Десимировац бб.

Монтер тракастих и роло завеса
УСЛОВИ: III или IV -ССС, без обзира на занимање. Терен-
ски рад. Заинтересовани кандидати за више информација 
треба да се јаве саветнику Мири Петровић на контакт теле-
фон: 034/505-578 или лично у просторијама Националне 
служне за запошљавање -Филијала Крагујевац сваког рад-
ног дана од 08 до 14 часова у канцеларију бр. 17, најкасније 
до 31.03.2023.

Монтер металних конструкција
2 извршиоца

Опис посла: монтажа склопивих производа на месту уградње.

УСЛОВИ: III или IV ССС машинске струке, без обзира на 
занимање; теренски рад; минимум 2 године радног иску-
ства на пословима монтаже алуминијумских профила; 
возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани кандидати 
за више информација треба да се јаве саветнику Ненаду 
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Тодоровићу на контакт телефон: 034/505-570 или лично 
у просторијама Националне службе за запошљавање - 
Филијала Крагујевац сваког радног дана од 08 до 14 часова 
у канцеларију бр. 17, најкасније до 31.03.2023.

Ливац

Опис посла: Обавља послове ливења на машини за ливење 
под високим притиском.

УСЛОВИ: I или II -ССС без обзира на занимање. Заинтере-
совани кандидати за више информација треба да се јаве 
послодавцу на контакт телефон: 034/561-821, најкасније 
до 31.03.2023.

Бравар - варилац

Опис посла: обрада варењем челичних и алуминијумских 
конструкција.

УСЛОВИ: I или II ССС у наведеном занимању. Заинте-
ресовани кандидати за више информација треба да се 
јаве саветнику Ненаду Тодоровићу на контакт телефон: 
034/505-570 или лично у просторијама Националне служ-
бе за запошљавање - Филијала Крагујевац сваког радног 
дана од 08 до 14 часова у канцеларију бр. 17, најкасније 
до 31.03.2023.

ALGREEN DOO
11000 Београд, Аутопут за Нови Сад 296ф

Комерцијалиста на терену
(рад у Нишу)

УСЛОВИ: Потребно искуство и знање о алуминијумским 
конструкцијама за столарију. Заинтересовани кандидати 
пријаве шаљу на мејл адресу: monika.ristic@algreen.rs или 
се јављају на контакт телефон: 063/581-067.

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМЕТ И 
УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА

“УПРАВНИЦА НИ”
18000 Ниш, Светосавска 7а

Административни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање; познавања рада на рачунару; пожељно поседовање 
возачке дозволе Б категорије. Заинтересовани кандидати 
пријаве шаљу на мејл адресу: upravnicani@gmail.com или 
се јављају на контакт телефон: 065/2215-100.

“SUPERSOLAR ENERGY”
18000 Ниш, Николе Дражића 5

Вулканизер
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме; 
возачка дозвола Б категорије; пожељно радно искуство на 
истим пословима. Заинтересовани кандидати се јављају на 
контакт телефон: 061/2065-859 или 069/774-904.

ГРП ЦЕНТАР ДОО
25000 Сомбор, Индустријска зона југ 3

тел. 064/6677-886

Кројач
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме-кројач; рад у сме-
нама. Рок за пријаву је до попуне.

АУТОКУЋА “АЛФА” СУБОТИЦА
24000 Суботица, Јована Микића 18

e-mail: sonja.andrasic@autokucaalfa.com

Возач

УСЛОВИ: без обзира на врсту стручне спреме, возачка 
дозвола Б и Ц категорије. Заинтересовни кандидати могу 
своје биографије слати на горе наведену e-mail адресу. 
Телефон за контакт је 024/555-500. Оглас остаје отворен 
до 11.03.2023. године.

          Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ГРАЧАНИЦА
тел. 038/646-24

Доктор медицине - изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту деце, за рад 

са школском децом, на одређено време, до 
повратка запослене са породиљског одсуства 

и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове: стручна 
спрема / образовање: високо образовање, на интегриса-
ним академским студијама из области медицине, по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама из области медицине у 
трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; меди-
цински факултет, VII степен образовања. Додатна знања 
/испит/ радно искуство: положен стручни испит, важећа 
лиценца или решење о упису у надлежну комору, најмање 
шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 
Уз пријаву својеручно потписану са кратком биографијом, 
адресом, e-mail адресом и контакт телефоном, кандидати 
у затвореној белој коверти подносе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету; оверену фотокопију 
уверења (потврде) о положеном стручном испиту; овере-
ну фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или 
фотокопију решења о упису у именик коморе, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); личну карту (очитану); овере-
ну фотокопију уверења о држављанству. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација које могу бити важне 
за доношење одлуке о избору кандидата, односно подлежу 
провери знања, о чему одлуку доноси в.д. директора. Одлу-
ка о избору кандидата који ће бити примљен у радни однос 
биће донета у року од највише 30 дана од дана завршетка 
огласа. Пре заснивања радног односа кандидат који буде 
изабран је дужан да достави: уверење да се против кан-
дидата не води истрага или кривични поступак (уверење 
издаје суд) не старије од 6 месеци; уверење о (не) кажња-
вању (уверење издаје полицијска управа) не старије од 6 
месеци; лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за који се заснива радни однос у ори-
гиналу, не старије од 6 месеци. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа на интернет страницама Националне 
службе за запошљавање. Пријаве са могу послати поштом 
на адресу: Дом здравља Грачаница, Грачаница – пријава 
на оглас, Томислава Секулића бб., 38205, АП К и М, или 
доставити лично у Дому здравља Грачаница, Служби за 
правне послове, кадровске и административне са назнаком 
за које радно место се подноси пријава на оглас. На ковер-
ти обавезно навести име и презиме, односно контакт теле-
фон. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве 
које не садрже горе тражене податке, неће се разматрати. 
Пријаве достављене електронском поштом биће одбачене 
и неће се узети у разматрање. Опис послова за наведено 
радно место утврђен је Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места Дома здравља Грачаница.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРЕШЕВО
17523 Прешево, 15. новембар 88

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене одсутне 
запослене са рада, до њеног повратка за 

рад у служби за ЗЗ одраслих а по потреби и 
у здравственим амбулантама, а најдуже до 

31.03.2023. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, средња медицинска школа, медицин-
ска сестра – техничар, на основним студијама првог степе-
на струковне /академске/ студије по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање две године 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, положен стручни испит, поседовање 
лиценце, најмање шест месеци радног искуства у звању 
медицинске сестре – техничара. Општи / типични опис пос-
ла радног места медицинска сестра –техничар као у пра-
вилнику о организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Прешево. Уз пријаву се подноси: оверена фото-
копија дипломе о завршеном средњем или вишем образо-

вању; оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту; фотокопија извода из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); оверена фотокопија 
лиценце или решења о издавању лиценце и решење о 
упису у именик Коморе медицинских сестра и здравстве-
них техничара Србије, кандидати који имају радно искуство 
потребно је да доставе доказ / потврду о радном / волон-
терском стажу у струци; потпуна лична и радна биографија 
са адресом, контакт телефоном и е-мail адресом. Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује правни одсек ДЗ Прешево. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији “Послови” НСЗ. Оглас се објављује и на web страници 
страници Министарства здравља као и на огласној табли 
Дома здравља Прешево у Прешеву. Одлука и обавештење 
о избору кандидата ће бити донета у року предвиђеним 
ПКУ за здравствене установе. Кандидат који буде изабран 
у обавези је да достави оверене фотокопије тражених 
докумената и лекарско уверење. Кандидати који не буду 
изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима 
огласа. Пријаве са биографијом (CV) и наведеним доку-
ментима (оверена фотокопија) се достављају лично или 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком “Пријава на 
оглас”. Одлуку о избору кандидата доноси директор устано-
ве у Законом предвиђеном року. Обавештење о извршеном 
избору, кандидати могу добити на телефон 017/869-195 
сваког радног дана од 7-14 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Нови Београд, Булевар маршала 
Толбухина 30

тел. 011/2222-100

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Средње образовање, гимназија, средња економ-
ска школа или средња правно-биротехничка школа, знање 
рада на рачунару. Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом, контакт телефоном и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије 
дипломе) 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 кори-
стити у друге сврхе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена 
на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а иза-
брани 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.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
НЕСПЕЦИФИЧНЕ ПЛУЋНЕ 

БОЛЕСТИ “СОКОБАЊА”
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време, од 6 месеци, ради 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: средња стручна спрема (економ-
ски техничар), IV степен стручне спреме. Заинтересова-
ни кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, 
фотокопију личне карте, кратку биографију. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
листу “Послови”. Пријаве се подносе на адресу: Специјална 
болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 
или непосредно у Болници. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Трговина и услуге / Медицина

www.nsz.gov.rs
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

“Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ - БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића старијег 5

Здравствени сарадник - аналитичар у 
екотоксиколошкој лабораторији

у Одсеку за испитивање воде за пиће, 
рекреацију и отпадних вода у Одељењу 

лабораторија за екотоксикологију Центра за 
хигијену и хуману екологију

Опис послова: сарађује са Одсеком за логистику, одсецима 
у Одељењу, дефинише радне задатке при испитивању узо-
рака и издаје интерне радне налоге за рад другим Одсеци-
ма Одељења лабораторија. Ради физичко-хемијске анали-
зе параметара у оквиру контроле квалитета и исправности 
узорка у Одсеку. Ради на опреми за коју је овлашћен за рад. 
Одговора је за одржавање опреме на којој ради. Учествује 
у екстерној међулабораторијској провери параметара испи-
тивања квалитета и здравствене исправности узорка. Руку-
је одређеном мерном опремом у Одсеку за инструменталну 
технику. Учествује у изради нових и усавршавању валида-
ција и процени мерне несигурности постојећих аналитич-
ких метода. Издаје налоге за рад техничарима потребних 
за реализацију хемијских анализа при испитивању узо-
рака. Одговоран је за надзор и контролу рада техничара. 
Обрађује резултате испитивања и издаје Извештај о резул-
татима испитивања. За свој рад одговара здравственом 
сараднику специјалисти токсиколошке хемије / санитарне 
хемије и непосредно шефу Одељења, а обавља и друге 
послове и задатке из делокруга рада Одељења по налогу 
шефа Одељења.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије) по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, стручни испит у складу са законом, 
знање једног светског језика, знање рада на рачунару, 
пожељно искуство у раду на пословима аналитичке хемије 
и познавање основних инструменталних техника, органи-
зационе способности.

ОСТАЛО: пријаве и CV слати на адресу: Институт за јавно 
здравље Србије “Др Милан Јовановић Батут”, 11000 Бео-
град, Др Суботића старијег бр. 5, са назнаком „За конкурс 
– здравствени сарадник - аналитичар у екотоксиколошкој 
лабораторији”. Само ће кандидати који уђу у ужи избор 
бити обавештени о резултатима. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у листу „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање, на интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије, на огласној таб-
ли ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут” и интернет страници 
ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Војводе Мишића 231

тел. 011/3534-903

Доктор медицине - специјалиста 
педијатрије - изабрани лекар за децу

на одређено време
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 
фактора ризика за настанак болести, прати здравствено 
стање становништва на свом подручју и осигурава подат-
ке за потребе здравствене статистике, утврђује ризи-
ке за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово 
отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности 
и остварује сарадњу са кључним појединцима и организа-
цијама у заједници; ради у превентивним саветовалишти-
ма; организује и спроводи прописане систематске, циљане 
и скрининг прегледе; учествује у посебним програмима 
(вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, 
мере за рано откривање болести); обавља послове радио-
лошке, лабораторијске и друге дијагностике за коју је спе-
цијализован, о чему сачињава специјалистички извештај; 
обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијаг-
ностику и прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати 
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спрече-

ности за рад због болести или повреде; прописује лекове и 
медицинска средства, као и медицинско - техничка пома-
гала; збрињава пацијенте на месту повређивања, односно 
нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 
хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у 
хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравс-
твене установе; спроводи здравствену заштиту одређених 
категорија становништва, односно пацијената оболелих од 
болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је спе-
цијализован; учествује у унапређењу квалитета здравстве-
не заштите; обавља консултације са другим здравственим 
радницима и здравственим сарадницима; планира, надзи-
ре и евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује 
време и узрок смрти.

УСЛОВИ: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 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; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година 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 здравствених радника и здрав-
ствених сарадника. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
оглас достави следећа документа: пријаву са кратком 
биографијом, оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету, оверену фотокопију уверења / дипломе 
о положеном специјалистичком испиту из педијатрије, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, решење о упису у Лекарску комору или лиценца. Рок 
за подношење пријава је од дана објављивања на web 
сајту Националне службе за запошљавање и траје до 
попуне. Оглас ће бити објављен на web сајту Министар-
ства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе на 
адресу: Дом здравља Обреновац ул. Војводе Мишића 231, 
11500 Обреновац, или у управу сваког радног дана од 7 до 
15 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине
у Служби за здравствену заштиту одраслих 

становника са кућним лечењем, здравственом 
негом и поливалентном патронажом

3 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен стручне спре-
ме, стручни испит, решење о упису у комору, дозвола за 
рад (лиценца), познавање рада на рачунару, пожељно рад-
но искуство најмање 6 месеци у звању доктора медицине. 
Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фотокопија 
дипломе о завршеном медицинском факултету, фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопија решења 
о упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе за рад 
- лиценце, кратка биографија са адресом и контакт телефо-
ном. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа, могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информације и провере стручног знања 
који су важни за доношење одлуке о пријему. Кандидат који 
буде изабран, пре закључивања уговора, дужан је да доста-
ви доказ о здравственој способности за рад на наведеним 
пословима. Одлука о избору ће бити објављена на огласној 
табли поред писарнице у приземљу Дома здравља Ракови-
ца, улица Краљице Јелене број 22, Београд. Пријаве слати 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За оглас” или 
лично доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85
тел. 0230/811-52

Доктор медицине – изабрани лекар
на одређено време, пробни рад од 3 месеца

Доктор медицине – изабрани лекар
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају: високо образовање: 
на интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 

пет година, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит, 
лиценца за рад; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе следећу 
документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
фотокопију личне карте, уверење о држављанству, овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факул-
тету, оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце или решење о упису 
у комору. Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом. Рок за пријављивање на јавни оглас 
је 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање и званичној веб страници 
Министарства здравља Републике Србије или након исте-
ка тог рока до попуне радног места. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат 
је дужан да приликом заснивања радног односа достави 
лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са траже-
ном документацијом слати на адресу: Дом здравља Нови 
Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 85, 23330 
Нови Кнежевац са назнаком “За конкурс - не отварати”.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Виша медицинска сестра – техничар / 
медицинска сестра – техничар

у Служби поливалентне патронаже, на 
одређено време ради замене дуже одсутног 

радника

УСЛОВИ: VI/IV степен стручне спреме, положен стручни 
испит, поседовање лиценце или решења о упису у комору, 
пожељно радно искуство на пословима медицинске сестре 
техничара. Као доказ о испуњености услова кандидати су 
дужни да доставе: Пријаву на конкурс са кратком радном 
и личном биографијом (радно искуство), контакт теле-
фон; оверену фотокопију дипломе, лиценца или решење 
о упису у КМСЗТС, очитану личну карту; извод из матич-
не књиге рођених; уверење о држављанству. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Ови 
подаци се не могу користити у друге сврхе, њих обрађује 
Кадровска служба Дома здравља. Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
који се заснивају не старије од 6 месеци; уверење суда да 
се против кандидата не води судски поступак, не старије 
од 6 месеци; уверење МУП-а да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи, не старије од 6 месеци. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве на конкурс доставити писарници Дома здравља 
Нови Пазар, Генерала Живковића 1, са назнаком “За јавни 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Контакт телефон: 020/311-765. Опис послова: према 
Правилнику о организацији и систематизацији радних мес-
та у Дому здравља Нови Пазар бр. 298/2021.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб.

Лекар опште медицине
на одређено време, до повратка радника са 

специјализације

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом завр-
шен медицински факултет (VII степен стручне спреме) 
и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се пријављујете треба доста-
вити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из МК рођених (не старије од шест 
месеци) или оверена фотокопија. Кандидати који су радили 
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у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лицен-
це. Уз пријаву треба доставити: кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинскомм факултету; извод из МК рође-
них (не старије од шест месеци) или оверена фотокопија. 
Кандидат који су радили у струци дужни су да доставе и 
оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у гласилу Националне службе 
за запошљавање у листу “Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће дужни да доставе лекарско уверење, 
уверење о држављанству и уверење надлежног суда да се 
против њих не води кривични поступак. Пријаву са доку-
ментацијом доставити на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 16

Пројектант информационих система 
и програма

пробни рад 3 месеца

Опис послова: анализира корисничке захтеве и спроводи 
анализу пословног система и пројектног задатка и врши 
избор процедуре његовог решавања; одређује потребан 
број људи за реализацију пројекта и координира њихо-
вим активностима; пројектује моделе података, моделе 
пословних процеса са становишта апликација и корис-
ничког интерфејса; координира пројектима реализације 
програмских захтева (пројектна спецификација); коорди-
нира израду пословних апликација; развија постојеће ИС 
кроз анализу и проналажење могућности за унапређење; 
спроводи функционално тестирање пословних апли-
кација; планира обраду података који се размењују са 
екстерним институцијама, а који се користе у пословним 
апликацијама; координира израду пројектне и техничке 
документације, као и корисничких упутстава; тестира про-
грамске целине по процесима; анализира промене закон-
ских прописа и подзаконских аката од утицаја на екс-
плоатацију и развој информационог система; дефинише 
предуслове за реализацију нових апликативних решења; 
учествује у дефинисању спецификација за израду програ-
ма, реализује корисничке захтеве, односно дизајн инфор-
мационих система, односно апликација, пружа стручну 
подршку у пројектовању модела података, модела проце-
са и корисничког интерфејса ИС.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образо-
вање: на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; радно искуство 3 год. Додатна знања / испити: возач-
ка дозвола Б категорије. Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију 
возачке дозволе и фотокопију држављанства. Доставити 
неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

пробни рад 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: води потребну евиденцију о осигураници-
ма, здравственом стању корисника и популације, учествује 
у превентивним прегледима, скрининзима и здравстве-
но-васпитном раду, врши примарну обраду ране / завој и 
по потреби компресивни завој и тампонаду, ставља фикса-
циони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхала-
ције, инфузија, врши апликовање хуманог имуноглобули-
на и других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, 
обраду опекотина, испирање уха, превијање у стану болес-
ника, даје вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције 
у сужби и стану болесника, прати болесника до болнице, 
по налогу лекара, врши требовање и набавку ампулираних 
лекова и инструмената. Контролише рок трајања лекова и 
санитетског материјала и контролише хладни ланац леко-
ва, ради са компјутерима и видео терминалима, обавља 
послове на пријему пацијената, наплата партиципације у 
складу са прописима и слично, одговорна је за правилно 
вођење медицинске документације, фактурише здравстве-
не услуге које пружа, одговорна је за потрошњу и залихе 
ампулираних лекова, вакцина и санитетског материјала, 
учествује у изради извештаја, учествује у спровођењу пла-
на здравствено-васпитног рада, ради у тиму, врши закази-
вање пацијената лично и телефоном, врши стерилизацију 
инструмената, обавља дезинфекцију радног простора у 
интервенцијама, превијалишту и ординацији, разврстава 
медицински отпад, обележава и одлаже у за то предвиђе-

не кесе, узима брис рана, ради и остале послове из свог 
делокруга по налогу одговорне сестре, за свој рад одговора 
одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу 
и начелнику службе.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: медицинска шко-
ла: средње образовање, општи смер. Радно искуство / 
додатна знања / испити: стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / 
техничара; познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: биогра-
фију, фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лицен-
це или решења о упису у комору и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

пробни рад 3 месеца

Опис послова: израђује процедуре за финансијско упра-
вљање и контролу (ФУК), прати стање, спроводи стручне 
анализе, испитује информације, анализира акте и припре-
ма извештаје о финансијским и рачуноводственим питањи-
ма из области делокруга рада, припрема податке за израду 
општих и појединачних аката, прикупља и обраћује подат-
ке за израду извештаја, анализа и финансијских прегледа, 
пружа саветодавне услуге које се састоје од савета, смер-
ница, обуке, помоћи, или других услуга у циљу повећања 
вредности и побољшања процеса управљања ДЗП, на 
основу објективног прегледа доказа обезбеђује уверавање 
о адекватности и функционисању постојећих процеса упра-
вљања ризиком контроле и управљања организацијом, и 
да ли ови процеси функционишу на предвичен начин и 
омогућују остваривање циљева ДЗП. Учествује у изради 
нацрта извештаја у сегментима за које је вршио тестирање 
документације и података. Учествује у припреми докумен-
тације за израду анализа, извештаја и информација у вези 
обављених ревизија. Даје савете када се уводе нови сис-
теми, процедуре и задаци. Врши успостављање сарадње 
са интерном ревизијом. Обавља остале задатке из доме-
на своје струке неопходне да би се остварила сигурност у 
погледу функционисања система финансијског управљања 
и контроле (ФУК). Прати прописе из економске области и 
друге прописе из домена рада одељења. Обавља и дру-
ге послове из домена своје струке по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образо-
вање економске струке: на основним академским студијама 
у обиму од 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању до четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Радно искуство / додатна знања / испити: позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење), најмање три године радног искуства. Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету и фотокопију држављанства. Доставити неове-
рене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на очувању и 
унапређењу здравља појединаца и породице, ради на 
откривању и сузбијању фактора ризика за настанак боле-
сти, односно, на спровођењу скрининг програма у складу 
с посебним програмима донетим у складу са прописима 
и планом рада службе, врши дијагностику и благовреме-
но лечење пацијената, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу 
према медицинским индикацијама, односно код лекара 
специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак 
лечења пацијента, прописује лекове и медицинска сред-
ства, спроводи здравствену заштиту из области менталног 
здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скри-
нинга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на спе-
цијалистичко консултативни преглед, прописивање препо-
ручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене 
заштите, у поступку остваривања здравствене заштите иза-
брани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијар-
ни ниво, на основу мишљења доктора медицине специја-
листе одговарајуће гране медицине упућује пацијента на 
терцијарни ниво, води потпуну медицинску документацију 
о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене 
услуге које пружа, даје оцену радне способности и упућује 
на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и 
на посебним програмима, издаје стручно мишљење, лекар-
ско уверење, на лични захтев и на службени захтев код 
одређених случајева болести и повреда, у стручном раду је 
самосталан и одговоран за координаторни рад у својој једи-
ници, прати и предлаже измене у процедуралном раду у 

оквиру акредитацијских стандарда, обавља и друге посло-
ве из делокруга своје струке по налогу непосредног руково-
диоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образо-
вање, медицински факултет: на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Радно искуство / додатна знања / испити: струч-
ни испит; лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине, познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу 
приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кан-
дидатима.

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања огласа, поштом или личном доставом у 
писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез 
Данилова 16, IV спрат, соба 12. Обавезно назначити за 
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - IV спрат.

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

тел. 011/2667-755

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

повећаног обима посла, пробни рад од 3 
месеца

2 извршиоца

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима, 

пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; завршена средња 
медицинска школа општи или педијатријски смер; положен 
стручни испит; лиценца за рад; радно искуство најмање 6 
месеци.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе 
фотокопије: дипломе о завршеној школи, извод из матичне 
књиге рођених, доказ о радном искуству (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.), уверења 
о положеном стручном испиту и лиценце за рад. Приликом 
заснивања радног односа кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове на које се прима, потврда да се против лица 
не води судски поступак као и потврду о неосуђиваности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се на адресу: Специјална болница за церебралну 
парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 
17а-Правна служба. Рок за пријављивање на оглас је 8 
дана од дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање “Послови”.

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 

КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Оглас објављен 08.02.2023. године, у публикацији “Посло-
ви” поништава се за радна места:

Медицинска сестра - техничар, на одређено време до три 
месеца и

Кувар, на одређено време до два месеца

У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Доктор медицине
на болничком одељењу и у специјалистичкој 
амбуланти за потребе Одељења хематологије

УСЛОВИ: високо образовање - лекар специјалиста педија-
тар; положен стручни испит; познавање рада на рачунару; 
познавање најмање једног светског језика; лиценца; нај-
мање 10 (десет) година искуства у раду са хематолошким 
пацијентима; предвиђен пробни рад у трајању од 6 месе-
ци. Кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопију уверења о положеном специјалистичком 
испиту; фотокопију лиценце; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Доктор медицине
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања, за потребе 
Одсека за образовну делатност и едукацију 

запослених
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства у звању док-
тора медицине; положен стручни испит; познавање рада 
на рачуну; познавање најмање једног светског језика; 
лиценца. Кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; фотокопију лиценце; фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.); фотокопије уговора о раду, тј. Потвр-
де о волонтирању, потврде о обављеном раду од стране 
начелника служби здравствених установа на меморандуму, 
времену проведеном на раду и оценама рада кандидата – 
уколико их кандидат поседује.

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до три месеца

2 извршиоца

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

повратка радника са боловања
2 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 РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Лабораторијски техничар
у Служби за радиолошку, ултразвучну и 

лабораторијску дијагностику у Одељењу за 
лабораторијску дијагностику

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: фото-
копију дипломе о завршеној средњој медицинској школи - 
лабораторијски техничар, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце, кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, радно искуство 
најмање 6 месеци у звању лабораторијског техничара.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

у Служби за здравствену заштиту одраслих 
становника са кућним лечењем, здравственом 

негом и поливалентном патронажом
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопију дипломе о завршено средњој медицинској шко-
ли - општи смер, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад – лиценце, кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, радно искуство нај-
мање 6 месеци у звању медицинске сестре-техничара.

Виша медицинска сестра – техничар
за контролу квалитета здравствене заштите 
у дому здравља, у Служби за консултативно-

специјалистичку делатност, Одељење 
здравствене статистике са магацином лекова 

и социјалне медицине са информатиком, 
Одсек за здравствену статистику

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопија дипломе о завршеној вишој/струковној меди-
цинској школи, фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту, фотокопија дозволе за рад-лиценце, кратка 
биографија са адресом и контакт телефоном, радно иску-
ство најмање 3 године и 6 месеци у звању више/струковне 
медицинске сестре.

Спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, у Служби за техничке и 
друге сличне послове

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
фотокопија дипломе о завршеној основној школи, фотоко-
пија личне карте, кратка биографија са адресом и контакт 
телефоном.

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

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Струковни медицински радиолог
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 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 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. Рок за под-
ношење 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 интер-
нет страници Универзитетског клиничког центра Крагује-
вац (www.ukck.rs). Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон за 
контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затворе-
ној коверти, преко писарнице Универзитетског клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на адресу: Универзи-
тетски клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 
Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
радно место ___ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Помоћни радник на нези болесника
пробни рад од 3 месеца

3 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 подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа документа: доказ 
о завршеном основном образовању; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско 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 

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за под-
ношење 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 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 цен-
тар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно 
назначити за које се радно место конкурише: “Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за радно место ___ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Помоћни радник на нези болесника
на одређено време до 24 месеца, 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 подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа документа: доказ 
о завршеном основном образовању; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail 
адресом. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско 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. Рок за под-
ношење 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 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 цен-
тар Крагујевац Ул. Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Оба-
везно назначити за које се радно место конкурише: “Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за радно место ___ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)”.

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, положен специјалистички 
испит из педијатрије, VII/2 степен; стручни испит; лиценца; 
специјалистички испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

2. Доктор медицине
за рад у Служби за оториноларингологију, на 
одређено време на 6 месеци због повећаног 

обима посла

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

3. Доктор медицине
за рад у Служби за неурологију, на одређено 

време ради замене привремено одсутне 
запослене до истека породиљског одсуства

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

4. Доктор медицине
за рад у Служби за физикалну медицину 

и рехабилитацију при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено време 
ради замене привремено одсутне запослене 
до истека одсуства са рада ради неге детета

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

5. Виши радиолошки техничар
у дијагностици, за рад у Служби радиолошке 
дијагностике при Заједничким медициским 
пословима, са скраћеним радним временом, 

на одређено време на 6 месеци због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: Виша медицинска школа или висока здравствена 
школа струковних студија, смер за РО техничара и положен 
стручни испит, VI/1 или VI/2 степен; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

6. Медицинска сестра – техничар
у здравственим установама са образованим 
организационим јединицама које обављају 

психијатријску делатност, које су 
организоване за двадесетчетворочасовни 

пријем и задржавање пацијената без 
пристанка у Служби за психијатрију, на 

одређено време на 6 месеци због повећаног 
обима посла

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

7. Медицинска сестра – техничар
у дијагностици за рад у Болничкој банци крви 
у Служби трансфузиологије при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено време 

на 6 месеци због повећаног обима посла

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

8. Возач санитетског возила
у болничким установама за рад у Одсеку за 
санитетски транспорт пацијената у Служби 

пријема и збрињавања ургентних стања при 
Заједничким медицинским пословима, на 

одређено време на 3 месеца због повећаног 
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: Средња школска спрема, возачка дозвола Б кате-
горије. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију личне карте или 

очитане податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме); 
оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа; 
оверену фотокопију уверења о положеном специјалистич-
ком испиту - за радно место бр. 1, за радно место бр. 8: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном; оверену фотокопију дипломе; фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипована); 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко презиме); копију 
важеће возачке дозволе Б категорије. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. 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 канди-
дат не достави наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити 
у затвореној коверти са назнаком “За оглас” са називом и 
редним бројем радног места за које се конкурише искљу-
чиво поштом на горе наведену адресу. Опис послова: пре-
ма Правилнику о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Психолог
на одређено време, од три месеца, због 

повећаног обима посла, у Служби за 
здравствену заштиту деце и школске деце

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: завр-
шен филозофски факултет - група за психологију, дипло-
мирани психолог, VII/1 степен стручне спреме; положен 
стручни испит у складу са законом. Опис послова: У складу 
са Правилником о организацији и систематизацији послова 
у Дому здравља Крушевац. Кандидати који се пријављују 
на оглас достављају: пријаву на оглас у којој се наводи 
за које радно место се пријављују; кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; фотокопију личне карте; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. О потреби спровођења 
даљих разговора са кандидатима који се јаве на оглас, ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему, одлучује директор. О коначном избору кан-
дидата одлучује директор. Изабрани кандидат пре засни-
вања радног односа дужан је да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви 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.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Инжењер инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме
 при техничким пословима Ковид болнице 

Крушевац, ОБ Крушевац (машинске струке), 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; машинске струке, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године машинске струке, VII/1 степен стручне 
спреме, знање рада на рачунару; положен одговарајући 
стручни испит из области рада, у складу са законом. 

2. Домар / мајстор одржавања
при техничким пословима Ковид болнице 

Крушевац, ОБ Крушевац, на одређено време 
на 3 месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање машинско-електротехничка 
школа, смер електричар.

Медицина

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
фотокопију дипломе о завршеној школи са којом канди-
дат конкурише, фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту (радно место под редним бројем 1), фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована).фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања 
у огласима у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведена документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Оглас објављен и на web сајту 
Опште болнице Крушевац и Министарства здравља Репу-
блике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са наз-
наком “За оглас” са називом и редним бројем радног места 
за које се конкурише, искључиво поштом на адресу: Општа 
болница Крушевац, Косовска бр. 16, 37000 Крушевац. Опис 
послова: Према Правилнику о организацији и систематиза-
цији послова Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 11

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: виша стручна спрема, најмање VI степен струч-
не спреме из области економије, стручни назив економис-
та; радно искуство најмање од 5 година стечено на истим 
пословима. Предност је познавање информационог сис-
тема Heliant са функционалностима везаним за електрон-
ску фактуру, администрацију, извештавање, финансијско 
књиговодство, основна средства и инвентар, робно-мате-
ријално књиговодство и др. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву подносе: оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о завршеној школи; уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење ПУ), датум издавања не старији од 6 месеци; уве-
рење да се против кандидата не води кривични поступак 
(Уверење Суда), датум издавања не старији од 6 месеци; 
потврду о радном искуству; кратку биографију са контакт 
подацима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Оглас ће бити објављен на web сајту 
Министарства здравља РС и web сајту Дома здравља Меро-
шина. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаве доставити на адресу: Дом здравља Мероши-
на, Ул. Цара Лазара бр. 11, 18252 Мерошина, или лично на 
писарни Дома здравља Мерошина.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине, специјалиста 
неурологије / специјалиста 

неуропсихијатрије
на одређено време због повећаног обима 

послa

УСЛОВИ: Општи услови: У складу са Законом о раду. 
Посебни услови: VII/2 степен стручне спреме; положен 
специјалистички испит из области неурологије / неуропси-
хијатрије; важећа лиценца. Кандидати су обавезни да уз 
пријаву са биографијом доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факултету; 
уверење о положеном специјалистичком испиту; уверење 
о положеном државном испиту; важећу лиценцу; биогра-
фију са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити 
лично или поштом на адресу: Општа болница Алексинац, 
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговремене прија-
ве, неће бити разматране. Контакт телефон: 018/804-215, 
018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
26220 Ковин, Трг ослобођења 4

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: Услови: завршен стоматолошки факултет и поло-
жен стручни испит.Опис послова: Утврђен Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Дому здравља 

Ковин. Уз пријаву се подноси кратка биографија и докази 
о испуњености услова конкурса (диплома, уверење о поло-
женом стручном испиту и очитана лична карта) у неовере-
ним фотокопијама. 

Доктор медицине
на одређено време, ради замене запосленог 

за време трајања стручног усавршавања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови: завршен медицински факултет и поло-
жен стручни испит.

Опис послова: Утврђен Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Дому здравља Ковин. Уз пријаву се 
подноси кратка биографија и докази о испуњености услова 
конкурса (диплома, уверење о положеном стручном испиту 
и очитана лична карта) у неовереним фотокопијама. 

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидати дају своју саглас-
ност за обраду податка о личности у сврху избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адре-
су: Дом здравља Ковин, ул. Трг ослобођења бр. 4, 26220 
Ковин, са назнаком “За канкурс” или донети лично у канце-
ларију одсека за правне послове број 57. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у 
огласним новинама Националне службе за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984, факс: 012/327-985

e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

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: Под 1. -високо образовање; -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 високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; -стручни испит; 
-лиценца; -најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном звању. Опис послова: предвиђен систематизацијом 
послова установе, за послове са завршеном високом шко-
лом, магистар фармације-медицински биохемичар.

ОСТАЛО: уз пријаву поднети краћу биографију, овере-
ну 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 
изборукандидата. 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.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

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

Доктор медицине
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Рад у сменама, рад у теренским амбуланатама и 
рад ноћу. Услови за пријем у радни однос, поред општих 
услова предвиђених законом, су: завршен медицински 
факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине, положен стручни испит, лиценца, возач-
ка дозвола Б категорије. Услови за пријем у радни однос, 
поред општих услова предвиђених законом, су: кандидати 
пријаву са фотокопијом личне карте, кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и оверене фотокопије 
докумената којима доказују да испуњавају услове конкур-
са (диплома којом се потврђује стручна спрема, потврда о 
положеном стручном испиту, лиценца, фотокопија возач-
ке дозволе, уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених (издат на новом обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама, објављеном у „Служ-
беном гласнику РС”, број 20/09)) достављају у затвореној 
коверти поштом на адресу: Дом здравља „Владимирци”, 
15225 Владимирци, Светог Саве 17, или лично у просто-
ријама кадровске службе Дома здравља Владимирци, са 
назнаком: ”Пријава за конкурс за –ознака радног места на 
које се конкурише”. Одлука о избору кандидата донеће се у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва. Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно 
обавештавани о резултатима огласа. Пријаве морају да 
буду примљене у Дому здравља најкасније осмог дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање као последњег дана рока 
за подношење пријава до 12 часова, без обзира на начин 
доставе. Пријаве које буду примљене у Дому Здравља 
после истека дана и сата наведеног у овом огласу сма-
траће се наблаговременим и неотворене ће се вратити 
пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене 
у установи. Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном 
документацијом ће бити одбијене као неисправне. Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Национал-
не службе за запошљавање.

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнез 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 медицин-
ски факултет; завршена специјализација из гинекологије и 
акушерства; положен стручни испит; поседовање лицен-
це 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 овере-
ну копију дипломе о завршеној специјализацији гинеколо-
гије 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 разматране. Пријаве на оглас доста-
вити на горе наведену адресу са назнаком “за оглас - не 
отварати” или директно 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 
кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока 
за подношење пријава и иста ће бити објављена на web 
страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома 
здравља Мионица.

Медицина

Национална служба
за запошљавање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА ЉИГ
14240 Љиг, Пут Алимпија Васиљевића бб.

тел. 014/3445-004

Доктор медицине - изабрани лекар за 
одрасле

на одређено време до повратка одсутног 
запосленог

2 извршиоца
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су општи 
услови за заснивање радног односа утврђени Законом 
о раду (“Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) и посебни услови утврђени 
Правилником о организацији и систематизацији послова 
Дома здравља Љиг. Посебни услови за заснивање радног 
односа су: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање, 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. Опис послова је као у Правилнику о организацији и 
систематизацији послова Дома здравља Љиг. Уз пријаву се 
подносе оверене фотокопије следећих докумената: завр-
шен медицински факултет; положен стручни испит; лицен-
ца или решење о упису у лекарску комору; знање рада на 
рачунару. Уз пријаву поред тражених докумената се под-
носе у оригиналу или овереној фотокопији следећа доку-
мента: фотокопија држављанства; извод из матичне књиге 
рођених; уверење ПС из казнене евиденције; уверење суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак и 
није покренута истрага; потпуну личну и радну биографију 
са адресом, контакт телефоном, е- меил адресом. Одлука о 
избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријава и иста ће бити објавље-
на на web страници Дома здравља Љиг. Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Контакт телефон 014/3445-004. Пријаве се подносе 
лично или путем поште на горе наведену адресу са назна-
ком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
доктора медицине изабран лекар за одрасле”. Неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра техничар
на осталим болничким одељењима за потребе 
Службе за неурологију на одређено време до 

шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подаци-
ма; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлежну комору; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове (писарни-
ца), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове _____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар
на осталим болничким одељењима за потребе 
Одсека за нефрологију са дневном болницом 
за перитонеалну дијализу и хемодијализу у 

саставу Службе за унутрашње болести

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа општег смера; положен стручни испит; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подаци-
ма; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фоткопију важеће 
лиценце за рад или решење о упису у надлежну комору; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове (писарни-
ца), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове ____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Социјални радник
у осталим стационарним установама које 

обављају психијатријску делатност за потребе 
Службе за психијатрију на одређено време 

до дванаест месеци ради обезбеђења услова 
у погледу кадра за обављање здравствене 

делатности
2 извршиоца

УСЛОВИ: Стечено високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије), по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године или изузет-
но 3) на вишој школи у трајању до две године по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005 године; положен стручни испит, у складу са законом. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом и контакт подацима; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за послове ___ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву).

                   Здравство и социјална заштита
                  

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 
СУБОТИЦА

24000 Суботица, Алеја Маршала Тита 31

Бравар – котлар
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: средња стручна спреме, лиценца за котлара.

Водоинсталатер
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: средња стручна спрема.

Медицинска сестра
на одређено време 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, лиценца за медицинску 
сестру.

ОСТАЛО: Јављање заинтересованих кандидата на кон-
такт телефон 062/294-249. Рок за подношење пријава је 
10.03.2023. године.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
КИКИНДА

23300 Кикинда, Семлачка 10
тел. 0230/421-169

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да: је држављанин Републи-
ке Србије, који је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастеракадемске студије, специјалистич-
ке академске студије, специјалистичке струковне студије) 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године и одговарајући академски односно струч-
ни назив утврђен у области правних, економских, психо-
лошких, педагошких и андрагошких и социолошких наука, 
односно стручни назив дипломирани социјални радник, 
има најмање 5 година радног искуства у струци, поседује 
организаторске способности, има знање рада на рачунару; 
није осуђиван и да се против њега не води кривични посту-
пак за кривична дела која га чине неподобним за вршење 
функције.

ОСТАЛО: потребна документација: извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење однос-
но диплому о стеченом образовању, уверење о радном 
исуству или оверену копију радне књижице, уверење да 
није осуђиван, уверење да се против њега не води кривич-
ни поступак односно да није стављен захтев за спровођење 

истраге или одређених истражних радњи, да није подигну-
та оптужница или оптужни предлог за кривична дела за 
које се гоњење предузима по службеној дужности. Уз дока-
зе о испуњавању услова конкурса кандидат је дужан да 
поднесе и Програм рада за мандатни период. Рок за под-
ношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
новинама “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном доку-
ментацијом, са назнаком „За конкурс за именовање дирек-
тора” слати на адресу: Центар за социјални рад Кикинда, 
Кикинда, Семлачка бр. 10.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара бб.

тел. 017/823-577

Неговатељ / неговатељица
Опис послова: Обавља општу негу корисника; помаже 
медицинској сестри – техничару у спровођењу специјал-
не неге корисника, као и при извођењу медицинско-тех-
ничких интервенција; пресвлачи лични и постељни веш 
корисника; односи на прање и пеглање лични веш неза-
висних корисника и враћа га; одржава уредност, изглед и 
хигијену постеља и прибора корисника; учествује у поде-
ли хране, храни и напаја кориснике; одржава тоалету усне 
дупље корисника и зубних протеза; изводи корисника у 
дневни боравак, у шетњу или на терасу (у колицима или 
у кревету); обавештава медицинску сестру о примећеним 
променама код корисника; прати корисника у транспор-
ту у одсуству медицинске сестре-техничара; учествује у 
смештају новопримљених корисника као и у припреми 
корисника за болничко лечење или одлазак на викенд. 
Услужује кориснике када им треба нешто набавити и о томе 
обавештава социјалног радника. Обавља и друге сродне 
послове у складу са потребама Установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и сле-
деће посебе услове: средње образовање у трогодишњем 
трајању, радно искуства није потребно. Заинтересовани 
кандидати дужни су да приложе следећу документацију: 
кратка биографија (ЦВ) са адресом и контакт телефоном, 
фотокопија личне карте или очитана лична карта уколико 
је чипована, диплома о завршеној школи, извод из матич-
не књиге рођених и венчаних (ако је кандидат променио 
презиме), уверење о држављанству. Кандидат који буде 
изабран, а пре закључивања уговора о раду дужан је да 
достави лекарско уверење о здравственој способности за 
послове које ће обављати. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведене документе у остављеном року са њим се 
неће закључити уговор о раду. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији,, Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. Све информације могу се добити на теле-
фон 017/823-577. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве са 
траженом документацијом доставити у затвореној коверти 
лично, мејлом или путем поште на адресу: Дом за смештај 
старих лица, улица Српских владара бб., 17530 Сурдулица, 
са назнаком „Пријава на оглас за неговатељицу“.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА
“АНДРЕА”

11000 Београд, Емила Затопека 1
тел. 060/3223-606

e-mail: dimicjovica@yahoo.com

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме. Заинтересовани кан-
дидати да пошаљу ЦВ на наведену e-mail адресу или да 
се јаве на телефон 060/3223-606. Место рада је Палилула.

ЦЕНТАР ЗА ОСОБЕ 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

37000 Крушевац, Петра Кочића бб.

1. Васпитач - стручни сарадник 
на одређено време од 6 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и посебне услове: високо обра-
зовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
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године из области дефектологије; знање рада на рачунару; 
сертификат о успешно завршеној обуци по акредитованом 
програму за рад на тим пословима; најмање једна година 
радног искуства у струци у складу са прописима којима се 
уређује област социјална заштите. Опис послова: у складу 
са Правилником о организацији и систематизацији послова 
у Установи „Центар за особе са инвалидитетом”. Кандидати 
који се пријављују на оглас достављају: пријаву на оглас у 
којој се наводи за које радно место се пријављују; кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању - завршеном факул-
тету; фотокопију личне карте или очитане податке са личне 
карте; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фото-
копију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат 
променио презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. О потреби спровођења даљих разговора са кан-
дидатима који се јаве на оглас, а ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује 
в.д. директор. О коначном избору кандидата одлучује в.д.ди-
ректор. Изабрани кандидат пре заснивања радног односа 
дужан је да достави лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведени 
документ у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са документацијом доставити на горе 
наведену адресу.

                       Индустрија и грађевинарство

AUTOMETAL EMISSION 
TECHNOLOGIES DOO

25000 Сомбор, Стапарски пут бб.
тел. 060/4265-975

e-mail: info@autometal.rs

Машински инжењер
УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме машински инжењер; 
познавање енглеског језика; основна информатичка обука. 
Слање пријаве за посао мејлом. Рок за пријаву је 30 дана.

COMEL TRANSFORMATORI DOO
11000 Београд, Пут за Колонију 24

Радник у производњи
на одређено време

4 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; израда и монтажа 
делова за високонапонске трансформаторе; без обзира на 
радно искуство. Заинтересовани кандидати пријаве могу 
слати на e-mail: biljana.mladenovic@comel.co.rs; јављање 
кандидата на контакт телефон 011/3094-142

         Култура и информисање

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ ЖУПЕ
37230 Александровац, 29. новембар 95

тел. 011/3552-326

Кустос археолошке и палеонтолошке 
поставке

Опис посла: обавља послове и радне задатке из свере истра-
живања, прикупљања, обраде и презентације покретних 
културних добара из области археологије; организује, кор-
динира и одговоран је за обављање најсложенијих струч-
них послова у оквиру делатности од општег интереса која 
се односе на очување културног историјског наслеђа – кул-
турних добара; припрема педагоге за стратешки развој 
музејске делатности из делокруга рада; сачињава експерти-
зе, стручна мишљења и вештачење; самостално развија и 
координира релаизацију истраживачких пројеката; предла-
же политику позајмица и учествује у реализацију позајмица; 
бави се научно-истраживачким радом у домену музеологије; 
учествује у развоју програма обуке и едукације запослених 
у музејима; индетификује и валоризује предмете и утврђује 
културна добра и ради категоризацију; предлаже концепт 
основне поставке изложби; планира, координира, организује 
и спроводи образовну и информативну делатност музеја и 
едукативне акције и пројекте намењене јавности; коорди-

нира и организује послове на развоју дигиталног регистра, 
израда досијеа од великог значаја; планира, координира, 
организује и прати едукативне акције и пројекте намењене 
јавности; планира, израђује и спроводи третман превен-
тивне заштите и контролише услове излагања; доноси одлу-
ке о методологији развоја послова из делокруга рада; раз-
вија самостално пројекте из основне делатности; развија и 
координира реализацију истраживачких пројеката; учествује 
у раду стручних комисија из делокруга свог рада; предлаже 
категоризацију музејских предмета; систематско обогаћи-
вање збирки путем теренских истраживања, ископавања, 
поклона, завештања и на друге начине; систематско еви-
дентирање материјала из своје надлежности изван музеја, 
стручна научна анализа и валоризација прибављеног и 
евидентираног материјала; вођење прописаних инвентара, 
регистара додељених збирки и другог обавезног и пратећег 
документационог материјала; организација, реализација и 
учешће у презентацији резултата предходних активности 
путем изложби, издања, предавања, стручног вођења, 
учествовањем на радионицама, семинара, научним скупови-
ма и сл.; прикупљање и обрада материјала, рад на докумен-
тацији, теренски рад и планирање учешће у археолошким 
и комплексним истраживањем и анализа резултата; пла-
нирање и реализација изложби: ауторских, комплексних и 
гостујућих као и ангажовање у вези сталне поставке; струч-
но усавршавање, праћење стручне литературе и учешће на 
симпозијумима и другим образовним стручним и научним 
скуповима; објављивање резултата свог рада у стручној 
литератури; вођење групних посета кроз сталну поставку 
музеја по потреби.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образо-
вање: стручна спрема: високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године на фило-
зофском факултету – одсек за археологију. Додатна знања 
/ испити / радно искуство: положен стручни испит у складу 
са Законом о заштити културних добара за рад у музејима; 
1 година радног искуства; познавање рада на рачунару и 
знање страног језика. Конкурс спроводи комисија имено-
вана од стране вд директора Завичајног музеја Жупе Алек-
сандровац. Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: провера се врши из 
области познавања прописа о раду као и познавање про-
писа везаних за обављање послова на конкретном радном 
месту; вештине: проверава се вештина комуникације, орга-
низационе способности, вештина рада на рачунару.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 10 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања на огласној 
табли Завичајног музеја Жупе Алекдандовац и публикацији 
Националне сужбе за запошљавање „Послови”. Сваки кан-
дидат, поред услова утврђених Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Завичајном музеју Жупе 
Александровац који су наведени у условима радних места, 
треба да испуњава и следеће опште услове: да је државља-
нин Републике Србије, да је пунолетан, да има прописано 
образовање, да није правоснажно осуђиван и да се про-
тив кандидата не води кривични поступак. Докази који се 
прилажу уз пријаву на јавни конкурс: оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења и др. акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у којем перио-
ду је стечено радно искуство), потврда / уверење да није 
правоснажно осуђиван и да се против кандидата не води 
кривични поступак, уверење о држављанстуву Републике 
Србије; извод из књиге рођених. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или у фотокопији која је оверена у суду или код 
јавног бележника. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о 
општем управнм поступку („Сл. гл. РС”, бр. 18/16, 95/18), 
прописано је, између осталог, да орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. Документи 
о чењеницама о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них. Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведе-
не доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од 
могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или да то кандидат учини сам. Прија-
ве са прописаним доказима се достављају на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурсној комисији за спровођење 
јавног конкурса за попуњавање извршилачког радног мес-
та у Завичајном музеју Жупе”. Место, дан и време када ће се 
спровести изборни поступак: За кандидате чије су пријаве 
благовремене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на 
оглашеном радном месту, биће извршена провера струч-
не оспособљености, знања и вештина које се вреднују у 
изборном поступку. Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Босиљка Џамић, административни тех-
ничар (muzejzupe@gmail.com). Напомена: неблаговремене, 
непотпуне и неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној 
фотокопији биће одбачене.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
ТИМОЧКА КРАЈИНА”

19000 Зајечар, Николе Пашића 160

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Услови за именовање директора: (поред општих 
услова предвиђених законом да испуњава и посебне усло-
ве) 1) да има високу стручну спрему - најмање VII сте-
пен стручности, завршен један од факултета из области 
друштвених наука (високо образовање на студијама другог 
степена дипломске академске студије – мастер или спе-
цијалистичке академске студије или високо образовање 
на основним студијама у трајању од четири године); 2) да 
има најмање пет година радног искуства у култури 3) да 
има положен стручни архивистички испит 4) да је у раду 
показао организаторске, тимске и пословне способности 5) 
да нема законских сметњи за именовање директора Место 
рада: ЗајечарДокази који се прилажу уз пријаву: 1) извод 
из матичне књиге рођених; 2) уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); 3) оверену 
копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 
4) уверење о положеном стручном архивистичком испи-
ту 5) оверену копију радне књижице, или доказ о радном 
искуству 6) уверење надлежног органа, да се против кан-
дидата не води истрага и да против њега није подигнута 
оптужница за кривична дела за која се гони по службеној 
дужности (не старије од шест месеци) 7) биографију, која 
мора да садржи елементе који доказују стручност са крат-
ким прегледом остварених резултата у раду; 8) лекарско 
уверење и 9) предлог Програма рада и развоја Архива за 
период од четири године; (сви докази прилажу се у ори-
гиналу или фотокопији овереној код надлежног органа, у 
супротном неће се разматрати).Пријава на јавни конкурс 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу пребивалишта, потребне податке за контакт (теле-
фон, e-mail), податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног стажа, са кратким описом послова на који-
ма је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и 
податке о допунским знањима и способностима. Пријаве 
уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу 
или овереној фотокопији, као непотпуне, неразумљиве и 
неблаговремене пријаве биће одбачене.Рок за подношење 
пријава кандидата је осам дана од дана оглашавања јавног 
конкурса. Кандидати предају своју документацију препору-
ченом пошиљком или лично на адресу Историјског архива. 
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњавању услова подносе се у затвореној 
коверти са назнаком: „За Управни одбор - јавни конкурс 
за именовање директора”, на адресу: Историјски архив 
„Тимочка крајина” Зајечар, ул. Николе Пашића 160, 19000 
Зајечар, или лично на истој адреси, сваког радног дана од 
од 8-15 часова. Информације о конкурсу можете добити на 
контакт телефон Историјског архива, број 019/420-285, сва-
ког радног дана од 11 до 14 часова.

Индустрија и грађевинарство / Култура и информисање 
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            Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ”

11250 Београд, Милана Мијалковића 11
тел. 011/2571-757

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за наставника 
основне школе, за педагога и психолога; наставник и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) 
и 2) мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Кандидат треба да поседује и дозволу за рад 
(положен стручни испит) за наставника, педагога, психоло-
га; да има најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 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 безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик јер се на њему остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, доставља уста-
нови. Уз пријавни формулар кандидат доставља: диплому 
о стеченом високом образовању (оригинал 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); уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима (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 
уверења из суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежног привредног 
суда да кандидат није осуђиван за привредни преступ (не 
старије од 6 месеци); потврду о радном искуству; предлог 
програма рада школе; извештај просветног саветника о 
резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (уколико је кандидат претходно 
обављао дужност директора установе и уколико је било 
спољашње вредновање); предмет кретања у служби са 
биографским подацима. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве се подно-
се лично или путем поште на адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за директора”. За потребне информације обра-
тите се секретару школе, на телефон: 011/2571-757 од 09 
до 13 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

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

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
према Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи, да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а заједно са одштампаним фор-
муларом прилаже диплому о стеченој стручној спреми 
(или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уве-
рење о држављанству (или оверена фотокопија не ста-
рија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом - потврду 
из суда. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Комисија утврђује испуњеност усло-
ва кандидата за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати се у року 
од 8 дана упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана 

од достављања образложене листе. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу органу управљања у року од 8 дана од дана дос-
тављања решења. Пријаве са биографијом слати на наве-
дену адресу са назнаком “За конкурс”.

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11060 Београд, Шејкина 21а

Наставник физике

Наставник филозофије
са 95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат да испуњава услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то: а) да 
има одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018, 7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021): б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачке а), в), г) и д) 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова 
из тачке б) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве се достављају секретаријату Седме београдске 
гимназије у року од 8 дана од објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”, лично или поштом на горе наведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају и потребну докумен-
тацију. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ВОЗИЋ”

Калуђерица, Мокролушка 9
тел. 063/7420-493

1. Васпитач

2. Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

3. Медицинска сестра – васпитач
УСЛОВИ: општи услови: услови из члана 139, 140 и 141 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021); одговарајуће образовање; држављан-
ство РС, неосуђиваност 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 за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
и психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом. Посебни услови за радна места под 1 и 2: завршене 
студије другог степена: мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске студије 
или завршене студије првог степена: основне академске, 
основне струковне или специјалистичке струковне студије, 
односно завршене основне студије у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за радно место 
под 3: завршено средње образовање медицинске струке у 
трајању од четири године, медицинска сестра – васпитач.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар са интернет странице 
Министарства просвете РС доставити: кратку биографију, 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених, фотокопију уве-

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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рења о држављанству, уверење да нису правоснажном 
пресудом осуђивани за кривично дело утврђено чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Све фотокопије морају бити овере од стра-
не јавног бележника. Пријаве се достављају на адресу: 
ПУ “Возић”, Београд, Калуђерица, Мокролушка 9 или на 
имејл адресу vrticvozic@mail.com, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ “СТЕВАН СРЕМАЦ”
Борча, Трг ослобођења 3

тел. 011/3326-580

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: Кандидати морају да: 1) имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - и други закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021); имају одговарајуће високо образовање и то: 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер стуковне студије, специјалис-
тичке академске студије), или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
2) имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закљу-
чењу уговора о раду); 3) нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у 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 и језик на којем остварује образовно-васпитни рад 
(односи се на кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да доставе: пријавни фор-
мулар доступан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену 
копију дипломе о завршеном одговарајућем образовању; 
уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену копију), 
не старије од 6 месеци; уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену копију), не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену копију); не 
старије од 6 месеци; кандидат који није стекао образовање 
на српском језику доставља доказ о знању српског језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад. биографију. 
Пријаве слати на адресу школе „Стеван Сремац”, Београд, 
Борча, Трг ослбођења 3, или предати непосредно у сектре-
таријату школе, у коверти са назнаком „Конкурс за пријем 
у радни однос” у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
телефон: 011/3326-580.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Ванредни професор за ужу научну 
област Друмски и градски транспорт 

путника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образовању („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17), Статутом Универзитета у Београду 
и Статутом Факултета. Рок за пријављивање кандидата на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, 
дипломе, списак радова и радове) доставити на адресу: 
Универзитет у Београду Саобраћајни факултет, Војводе 
Степе 305, 11000 Београд.

ФИЛОЛОШКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Каменичка 2

тел. 011/2621-955

Наставник класичних језика
УСЛОВИ: VII/1 степен сручне спреме са звањем (300 ЕСПБ 
у дипломи за она лица која су студије уписала почев од 
10.09.2005. године): професор класичне филологије; 
дипломирани класични филолог; мастер класични фило-
лог. У радни однос у установи може да буде примљено 

лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречана безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 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 тачка 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву (пријавни формулар) на кон-
курс (пријавни формулар кандидати преузимају са звани-
чне интернет странице Министарства просвете Републике 
Србије) кандидат је обавезан да достави и: радну биогра-
фију, осим за лица која први пут заснивају радни однос; 
оверену фотокопију дипломе или оверену фотокопију уве-
рења о дипломирању (уверење не може бити старије од 
6 месеци) – кандидати који су студије уписали почев од 
10.05.2005. године достављају оверене фотокопије дипло-
ма или оверене фотокопије уверења о дипломирању не 
старије од 6 месеци и за основне академске (или струковне 
студије) и за мастер (специјалистичке студије) студије; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију); 
оригинал уверење надлежног МУП-а да није осуђиван са 
правним последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Пријава 
на конкурс мора садржати актуелни број телефона и тачну 
адресу пребивалишта кандидата. Пријаве са документима 
којима се доказује испуњеност услова конкурса доставити 
на наведену адресу, у затвореној коверти са назнаком „За 
конкурс”, путем поште или лично у канцеларију секретара 
школе од 09.00 до 14.00 часова радним данима. Неблаго-
времене пријаве као и пријаве са непотпуном и од стране 
јавног бележника неовереном документацијом, неће бити 
узете у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на телефон: 011/2621-955.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Спремачица
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: основна школа; обавезан пробни рад. Пријава 
треба да садржи: радну биографију кандидата са контакт 
подацима; копију дипломе о стеченом основном образо-
вању, док ће кандидати позвани на разговор доставити 
оригинал документа на увид. Обрада података о личности 
користиће се само у сврху избора за пријем у радни однос. 
На разговор ће бити позвани само кандидати из ужег избо-
ра. Пријаву са доказима о испуњености услова објављене 
потребе за запошљавањем, доставити лично или поштом 
на наведену Факултета, (3. спрат, соба 663) са назнаком “За 
конкурс”, у року од 8 дана почев од наредног дана од дана 
дана објављивања огласа.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Цара Душана 61

тел. 011/2629-321

Наставник предметне наставе за 
рачунарску групу предмета

(настава за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и 

информатику)

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњвати услове за засни-
вање радног односа, у складу са 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, 6/2020 и 129/21, у даљем тексту: Закон). Кандида-
ти морају имати одговарајуће високо образовање из члана 
140 Закона, а у складу са чланом 6. став 1 тачка 2) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22).

Референт за финансијско 
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњвати услове за заснивање 
радног односа, у складу са чланом 139 Закона. Кандидати 
морају имати одговарајуће образовање у складу са Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова – рад-
них места у Првој београдској гимназији (дел.бр. 3643 од 
15.09.2022. године, са изменама и допунама дел.бр. 364/2 од 
14.02.2023. године): средње образовање у трајању од чети-
ри године – економска школа или гимназија.

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњвати услове за засни-
вање радног односа, у складу са чланом 139 Закона. Кан-
дидати морају имати одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва – радних места у Првој београдској гимназији (дел.бр. 
3643 од 15.09.2022. године, са изменама и допунама дел.
бр. 364/2 од 14.02.2023. године): први степен стручне спре-
ме - основна школа.

Наставник предметне наставе за предмет 
хемија

са 70% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњвати услове за засни-
вање радног односа, у складу са чланом 139 Закона. Кан-
дидати морају имати одговарајуће високо образовање из 
члана 140 Закона, а у складу са чланом 2 став 1 тачка 14) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 
14/22 и 15/22).

Наставник предметне наставе за предмет 
примењене науке 1

са 30% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњвати услове за засни-
вање радног односа, у складу са чланом 139 Закона. Кан-
дидати морају имати одговарајуће високо образовање из 
члана 140 Закона, а у складу са чланом 3. став 1 тачка 4) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 
14/22 и 15/22).

Наставник предметне наставе за предмет 
физичко и здравствено васпитање

са 50% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана (замена за директора)

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњвати услове за засни-
вање радног односа, у складу са чланом 139 Закона. Кан-
дидати морају имати одговарајуће високо образовање из 
члана 140 Закона, а у складу са чланом 2 став 1 тачка 18) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 
14/22 и 15/22).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: биографију (ЦВ), пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
доказ о одговарајућем образовању (оригинал или оверену 
копију дипломе или уверења – кандидати са звањем мастер 
обавезни су доставити и диплому основних академских сту-
дија), доказ односно уверење о неосуђиваности из казнене 
евиденције коју издаје орган МУП – да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (оригинал или оверена копија – да није 
старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена копија– да није старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија– да није старије од 6 месеци). Доказ 
о знању српског језика, достављају само кандидати који 
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одговарајуће образовање нису стекли на српском језику. 
Доказ о здравственој способности доставља кандидат који 
буде изабран, непосредно пре закључења уговора о раду. 
Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху спровођења законом 
предвиђеног поступка - конкурса за пријем у радни однос. 
Подаци који се прикупљају биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности („Сл. гласник 
РС”, бр. 87/18). У поступку одлучивања о избору кандидата, 
конкурсна комисија утврђује испуњеност услова кандида-
та за пријем у радни однос из члана 139 Закона и упућује 
кандидате на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Психолошку процену способ-
ности врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или слати на наведену адресу. Контакт 
телефон: 011/2629-321.

ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ 
БИЗНИСА

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

Сарадник у звању асистента, за ужу 
научну област Економија и финансије

Сарадник у звању асистента, за ужу 
научну област Пословна информатика

Сарадник у звању асистента, за ужу 
научну област Друштвене и правне науке
УСЛОВИ: студент докторских студија из одговарајуће 
области. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 
6/2020, 11/2021 и 67/2021), Статутом Високе школе модер-
ног бизниса и Минималним условима за избор у звања 
наставника на Универзитету („Службени гласник РС” бр. 
101/2015, 102/2016 и 119/2017, 152/2020), у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандидата. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса 
достављају се на e-mail адресу: konkurs@mbs.edu.rs

ППУ „ДЕЧИЈИ САН“
11250 Београд, Стевана Филиповића 92

тел. 063/696-226
e-mail: vrticdecijisan@gmail.com

https://decijisan.edu.rs/

Посвећени смо квалитетном васпитно-образовном раду са 
децом. Као одговор на све већи број задовољних родитеља 
и деце, отварамо конкурс за нове чланове тима на позицији:

Васпитач
Тражимо квалификоване и високо мотивисане кандидате 
који желе да буду део великог и динамичног тима који се 
предшколским образовањем бави на инспиративан, искуст-
вено богат и интерактиван начин.

Опис посла: васпитно-образовни рад са децом вртићког 
узраста (3-7 година), вођење педагошке документације, 
рад у стручним тимовима, сарадња са стручним сарадници-
ма, сарадња са родитељима, континуирано стручно усавр-
шавање.

УСЛОВИ: IV степ стручне спреме (медицинска сестра васпи-
тач), VI или VII степен стручне спреме (струковни васпитач) 
- завршен учитељски факултет или виша школа за образо-
вање васпитача - смер васпитач деце предшколског узраста; 
поседовање лиценце пожељно, али није и неопходно; радно 
искуство пожељно, али није неопходно; кандидат који кон-
курише мора да има одговарајуће образовање, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом. 

ОСТАЛО: нудимо: редовну и стимулативну зараду, могућ-
ност сталног запослења, стручно усавршавање, рад према 
већ утврђеном плану и програму, инспиративно и креатив-
но радно окружење, рад у младом, амбициозном, добро 
квалификованом и високо мотивисаном тиму, могућност 
награђивања за постигнуте изванредне резултате, адапти-
ван приступ новим и модерним методама рада. Очекујемо: 
прихватање наших метода рада, наставних стандарда и 
прописа Установе, амбициозност, енергичност, марљивост, 
спремност на тимски рад, спремност на рад под притиском. 
Радну биографију пошаљите електронским путем. Напо-
мена: искључиво кандидати који задовољавају наведене 
услове ће бити контактирани ради заказивања разговора 
са представницима ПУ „Дечији сан”.

ОСНОВНА ШКОЛА “КОСТА ЂУКИЋ”
11400 Младеновац, Краља Петра Првог 339

тел. 011/8233-155
e-mail: kostadjukic.os@gmail.com

Чистачица - помоћни радник 
хигијеничар

у издвојеном одељењу у Великој Иванчи - 
Река

Чистачица - помоћни радник 
хигијеничар

у издвојеном одељењу у Кораћици

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду, као и посебне услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС“ 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 
129/21). Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар (навести радно место на које се конкурише) у складу 
са чл. 154 ст. 2 Закона. који се може наћи на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs) као и да: 1. имају 
одговарајуће образовање, врсту и степену стручне спре-
ме које се захтева за радно место на које конкуршие у 
складу са чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС„ 88/17, 27/18, 10/19- и 6/20 
и 129/21) (уз пријаву приложити оригинал или оверену 
фотокопију) и Правилником о организацији и система-
тизацији послова и радних задатака у ОШ „Коста Ђукић” 
Младеновац дел. бр. 557 од 26.03.2018. године, за радно 
место чистачице, први степен стручне спреме, завршена 
основна школа; 2. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену 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 нису 
осуђивана 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. да имају држављан-
ство Републике Србије (уз пријаву приложити оригинал 
или оверену фотокопију, оба не старије од 12 месеци); 
5. да знају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима). Докази о испуњености услова 
под тачком 1, 3, 4, и 5 саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Докази о испуњавању услова: оригинал или овере-
на копија дипломе о одговарајућем образовању, врсти и 
степену стручне спреме, потврду да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено 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 12 месеци, доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим језици-
ма). 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) те да документацију која доказује испуњеност услова 
конкурса, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром доставе школи у коверти. Конкурс спроводи конурсна 
комисија коју именује директор школе. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
које упућује на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Психолошку процену 
врши надлежа служба за запошљавање. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса, 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене пријаве, прија-
ве без попуњеног пријавног формулара, и пријаве без 
доказа о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве 
са неовереном документацијом у прилогу неће се разма-
трати. Ако по конкурсу није изабран ниједан кандидат, 
расписује се нови конкурс у року од 8 дана. Пријаве сла-

ти на адресу: Основна школа „Коста Ђукић„ Младеновац, 
Краља Петра Првог бр. 339, или донети лично у просто-
рије школе радним даном од 8.00 до 14.00 часова. Контакт 
телефон школе 011/8231-385 - секретар школе.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОШ “Др АРЧИБАЛД РАЈС”

Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/2772-563

Оглас објављен 22.02.2022. године, у публикацији “ Посло-
ви”, мења се, у делу „ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кан-
дидат доставља: ”

тако што се додаје и: доставити и биографију - ЦВ.
У осталом делу текст огласа остаје не промењен.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА
11000 Београд, Војислава Илића 88

Наставник предметне наставе 
математика

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21), у погледу образовања 
потребно је да има одговарајуће високо образовање из чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и: 1) на студијама другог степена - (мастер академске сти-
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 педагошкох наука, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловну 
казну затвора у трајању од најмање три месеци као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица или родоскрњављање, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрњављање, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин Републике 
Србије; да зна српски језик (доставља се уколико кандидат 
није одговарајуће образовање стекао на српском језику). 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: уве-
рење о држављанству или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од шест месеци) - диплому о сте-
ченој стручној спреми (оригинал 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 здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима школа ће 
тражити од изабраног кандидата пре закључивања уговора 
о раду, доказ о знању српског језика су у обавези да доста-
ве кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интеренет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом достављају горе наведену документацију. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна националана служба за запошљавање применом 
стандрадизованих поступака. Након достављања резул-
тата психолошке процене за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос.

Радник на одржавању чистоће-
чистачица

са 50% радног времена

Домар
УСЛОВИ: 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 у ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 

Наука и образовање
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за које је изречена безусловна казна затвора у тграјању 
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 група 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно – васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказује се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: уверење о држављанству или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству (не старије од шест месеци), 
диплому о стеченој стручној спреми (оригинал или оверену 
фотокопију), потврду о неосуђиваности издаје надлежна 
полицијска управа (оригинал или оверена фотокопија - не 
старије од 6 месеци, лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма школа ће тражити од изабраног кандидата пре закљу-
чивања уговора о раду, доказ о знању српског језика су у 
обавези да доставе кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачка 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Неће се разматрати пријаве које су неблаговре-
мене, непотпуне и пријаве уз које нису приложени докази 
који се траже конкурсом. Пријаве на конкурс доставити на 
адресу: Школа за дизајн текстила, Војислава Илића бр. 88, 
11000 Београд, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”, у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурс”. Телефон за контакт: 011/2833699

ОШ “БОРА ЛАЗИЋ”
11406 Влашка

тел. 060/4155-008

Чистачица
на одређено време до повратка одсутне 

запослене

УСЛОВИ: Кандидат треба да има: 1. одговарајуће образо-
вање-основно образовање, 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4. да има држављанство Републике Србије. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који је 
објављен на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а заједно са одштампаним формуларом прила-
же картку биографију, диплому о стеченој стручној спреми 
или сведочанство о завршеној основној школи (оригинал 
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству(или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (или овере-
на фотокопија не старија од 6 месеци), доказ да лице није 
осуђивано за горе наведена кривична дела. Лекарско уве-
рење се доставља приликом потписивања Уговора о раду.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објаве конкурса, на адресу школе: 
ОШ “ Бора Лазић”, 11406 Влашка, са назнаком “За конкурс”.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Хиландарска 1

тел. 011/3225-894

Наставник психологије
са 90% норме

Организатор практичне наставе
са 50% норме

УСЛОВИ: У радни однос може бити изабран кандидат у 
складу са Правилником о степену и врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама а који испуњава услове прописане 
чланом 139 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1) да има одговарајуће високо образовање 

у складу са чланом 140 Закона, које је стекао на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), 
односно 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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 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, 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. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 тачка 
1), 3)-5) члана 139 Закона саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

Уз одштампан и попуњен формулар за пријаву на конкурс 
(са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), кандидат подноси следећу 
документацију: биографске податке, односно радну био-
графију; диплому, односно уверење о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; доказ издат од одговарајуће 
високошколске установе о знању језика на ком се остварује 
образовно васпитни рад (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику); доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у условима конкурса (уверење издато од стране 
МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом). Лекар-
ско уверење доставља се пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Сви наведени докази морају бити оригинал или овере-
не копије које нису старије од 6 месеци. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос а који су иза-
брани у ужи избор, биће упућени на претходну психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве 
за конкурс доставити на наведену адресу Школе, са назна-
ком „За конкурс за _____ (навести назив радног места)“. 
Контакт тел. 011/3225-894.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11080 Земун, Немањина 9
тел. 011/2615-223

1. Наставник технологије звучно 
музичког процеса аудио миди и дизајн 

звука за медије
са 90% радног времена

2. Помоћник медијске продукције

3. Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање 
радног односа у складу са чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник” 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС 
и 95/18 – аутентично тумачење) за радна места из овог кон-
курса могу засновати радни однос под условима из члана 
139 ЗОСОВ: за радно место под тачком 1. услови су да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/19 и 6/20), чл. 3 
и 4 Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и 
уметничким школама у подручју рада Култура, уметности и 
јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 9/201914/2020 и 2/2021) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник - Просветни гласник 
РС” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020). За радно место 
под тачком 2. четврти степен стручне спреме/завршена 
средња музичка школа одсек музичке продукције. За радно 
место под тачком 3. први степен стручне спреме, завршена 
основна школа. Да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 

давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик - образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику. Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја који се пре-
узима са интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA KONKURISANjE, биографију 
са следећим доказима о испуњености услова: 1) доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе и додатака дипломи, уверења – уколико дипло-
ма још није издата); 2) уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 3) 
извод из матичне књиге рођених; 4) доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно уверење да су у току студија положили испите из 
педагогије и психологије или доказ да су положили струч-
ни испит, односно испит за лиценцу (у складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да поседују најмање 30 ЕСПБ); за радно место 
под тачком 1; 5) 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 
(извод из казнене евиденције МУП-а РС, не старије од 6 
месеци); 6) доказ о знању српског језика-подноси канди-
дат који средње, високо образовање није стекао на српс-
ком језику, издат од одговарајуће високошколске установе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима са интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http: //www.mpn.gov.rs/
wpcontent/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA KONKURISANjE, 
а документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом кандидати достављају Школи најкасније у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор сем чистачица, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Лице 
задужено за информације о јавном конкурсу је администра-
тивни радник, тел. 011/2615-223. Решење о избору канди-
дата донеће директор школе, у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве се подносе 
на адресу: Музичка школа “Коста Манојловић”, Немањина 
број 9, 11080 Земун са назнаком “За конкурс”. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована од стране директора 
Школе.

ОШ “НХ ДУШАН ДУГАЛИЋ”
11000 Београд, Ђердапска 19

Дефектолог – наставник са одељенским 
старешинством

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 
10/2019, 27/2018-др. закон, 6/2020 и 129/2021), односно: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
са сметњама у развоју и инвалидитетом; 3) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад, 6) минимум годину дана радног иску-
ства са децом и ученицима са сметњама у развоју. Докази 
о испуњености услова из тач. 1), 3)-5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Врста образовања: про-
фесор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом 

Наука и образовање



   |  Број 1029 | 01.03.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs26 

ментално ометеном у развоју; дипломирани дефектолог 
– олигофренолог; мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студисјки програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама 
у менталном развоју; дипломирани дефектолог – мастер, 
који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјалн едукација и рхабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју. Кандидати су дужни да 
доставе: пријавни формулар доступан на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; кратку биографију (ЦВ); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (кандидати који су завр-
шили други степен, достављају и диплому са основних ака-
демских студија); уверење о неосуђиваности (оригинал или 
оверену фотокопију), не старије од шест месеци; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију) не 
старије од шест месеци; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); кандидат који није сте-
као образовање на српском језику доставља доказ о знању 
српског језика на коме се изводи образовно – васпитни рад. 
Пријаве за наведена радна места слати на наведену адресу 
школе или предати непосредно у секретаријату школе, у 
коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос” у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ОШ “РАТКО МИТРОВИЋ”
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 58

тел. 011/2143-965, 3111-779

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, као и посебне услове прописане 
чл. 139, 140, 141, 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. У поступку одлучивања о избору кандидата врши 
се претходна провера психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака на коју се упућују кандидати који су изабрани у ужи 
избор. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидати обавезно подносе доказ о 
одговарајућем образовању - диплома одговарајућег степе-
на и врсте образовања (лица са звањем мастер достављају 
и диплому основних академских студија) - оверена фото-
копија, доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 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, утврђенио дискриминаторно понашање - ори-
гинал не старији од 6 месеци, уверење о држављанству 
издат на прописаном обрасцу са холограмом - оригинал 
или оверена фотокопија, извод из матичне књиге рођених 
издат на прописаном обрасцу са холограмом - оригинал 
или оверена фотокопија, доказ о познавању српског јези-
ка - подноси само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику, биографију, лекарско уверење се подно-
си пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената 
морају бити оверене. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријавни формулар са биографијом 
и конкурсом траженим доказима о испуњавању услова 
конкурса доставити лично или препорученом поштом на 
наведену адресу са назнаком “За конкурс за радни однос 
на неодређено време”. Достављени подаци обрађиваће се 
у складу са Законом о заштити података о личности у сврху 
обраде података у конкурсном поступку.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

11000 Београд, Краља Милана 50
тел. 011/3620-760

Редовни професор за ужу уметничку 
област Клавир

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Дириговање - упоредни предмети

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Клавир

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Композиција

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Виола

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Виолина

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област 
Композиција

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област 
Композиција - композиционо-техничке 

дисциплине
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез 
бубњеви

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Џез 
тромбон

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Соло 
певање

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област Соло 
певање - упоредни предмети
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област 
Камерна музика (за рад са гудачким 

ансамблима)
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Доцент за ужу уметничку област 
Удараљке

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област 
Дириговање - упоредни предмети

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу уметничку област 
Виолина

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Уметнички сарадник
на Катедри за гудачке инструменте, на 

одређено време од 5 година

Уметнички сарадник
на Полиинструменталној катедри, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен).

Ванредни професор за ужу уметничку 
област Клавир - упоредни предмети

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије (II степен); 
кандидат ће радити предмет Корепетицију-са певачима и 
певачким ансамблима; потребно најмање петогодишње 
искуство у раду студија оперске куће.

Ванредни професор за ужу научну 
област Музичка теорија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске академске студије (III сте-
пен); научни степен доктора наука.

ОСТАЛО: Услови за радна места одређени су Законом о 
високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
73/18, 67/19, 6/20, 11/21, 67/21), Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету (“Сл. гласник 
РС”, бр. 101/15, 102/16, 119/17), Правилником о јединстве-
ним минималним условима за избор у звања наставника 
Универзитета уметности у Београду бр. 7/393 од 26.9.2019. 
године, Статутом Факултета, Правилником о минимал-
ним условима за избор у звања наставника на Факултету 
музичке уметности бр. 01-1757/16 од 8. јула 2016. године, 
Правилником о минималним условима за избор у звања 
уметничких сарадника на Факултету музичке уметности 
бр. 01-960/19 од 12. априла 2019. године и Правилник о 
организацији и систематизацији послова на Факултету 
01-779/18 и 01-1470/18. Молбе са навођењем конкурса на 
који се кандидат пријављује, попуњен Образац 2, потвр-
да да кандидат није осуђиван за кривична дела из члана 
134. став 5 Статута Факултета и прилози којима се доказује 
испуњавање услова конкурса наведених у Обрасцу, као 
и наведеном мејл адресом подносе се Факултету музичке 
уметности у Београду у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Образац 2 може се преузети са сајта 
Факултета хттп: //фму.бг.ац.рс/обавестења_и_конкурси.
пхп Попуњен Образац 2 на ћирилици доставља се само 
у електронској форми на мејл: кадровска@фму.бг.ац.рс. 
Све додатне информације могу се добити у Општој служ-
би Факултета на тел. 3620-760. Неблаговремене пријаве, 
пријаве без потписа, као и пријаве без потребне докумен-
тације неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”

11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-111

Оглас објављен 01.02.2023. године у публикацији “Посло-
ви” (број 1025), поништава се у целости за радно место 
наставник разредне наставе.

БОР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“КОНСТАНТИН БАБИЋ”

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

e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Наставник хармонике
на одређено време до 05.12.2026. године, а 

ради замене директора у првом мандату

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставника хар-
монике може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: 1) поседовање одговарајућег образовања, 
и то: дипломирани музичар, усмерење акордеониста; 
дипломирани музичар – акордеониста; академски музичар 
акордеониста; мастер музички уметник, професионални 
статус- акордеониста/ храмоникаш; дипломирани музичар- 
бајаниста; мастер музички уметник, професионални статус 
камерни музичар, са претходно завршеним основним ака-
демским студијама хармонике; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способности за рад са децом и ученицима; 
3) поседује држављанство Републике Србије; 4) зна срп-
ски језик на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминитарно понашање. Рок за пријављи-
вање на конкурс 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, нау-
ке и технолошког развоја, подносе и следећу документа-
цију: доказ о држављанству РС (уверење о држављанству 
и извод из матичне књиге рођених); оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
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зовање стекли на српском језику); доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања (потврда из 
надлежне полицијске управе). Пријаве треба послати на 
адресу: Основна музичка школа “Констатнин Бабић” Кла-
дово 22. септембар 13, 19320 Кладово. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара Школе, преко 
мејл адресе: muzicka.kladovo@gmail.com и преко телефона 
019/808-068.

ЧАЧАК

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК МИЛЕНКО ШУШИЋ”

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

Наставник математике
са 77,78% радног времена

Наставник музичке културе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022); и то: 1. да имају одговарајуће 
образовање; 2. да имају психичку, физичку и здравстену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик као језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, и 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз одштампани обра-
зац пријавног формулара кандидати достављају следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - потврду или уверење о неосуђива-
ности; уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених са холограмом; кандидат који 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина доставља одговарајућу потврду / уве-
рење високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно уверење о положеном стручном испиту / испиту за 
лиценцу, кандидат који нема образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као и услов за полагање испита за лицен-
цу (сматра се да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина); доказ 
о знању српског језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; кратку биографију 
(ЦВ). Документација се подноси у оригиналу или овереној 
фотокопији, не старије од шест месеци. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају тражене услове 
у року од осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-

ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата, сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложе-
не листе кандидата. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију, у овереној копији, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи 
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за пријем 
у радни однос на неодређено време”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПРЕЉИНА”
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

тел. 032/381-005

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу школе у Ракови, на 

одређено време

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду (“Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 75/14, 13/17-УС и 113/17), 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018, 6/2020 и 129/2021 др. закони), 
односно чланом 30 Правилника о организацији и система-
тизацији послова у ОШ “Прељина” у Прељини и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита;за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечанства и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну санкцијуи за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављансто Репу-
блике Србије; 5) 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 услова који се односе на образовање кандидата, 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
ОШ “Прељина” Прељина прописано је следеће: кандидати 
треба да испуњавају услове из члана 139, 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни 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 истручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 
и 16/2022) и то: 1) да имају одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника истручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 
и 16/2022). Кандидати подносе одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне странице 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 прописаних услова и то: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне 
књиге рођених (на прописаном обрасцу са холограмом); 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); уве-
рење о неосуђиваности (не старије од шест месеци); личну 
биографију (ЦВ). Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Непот-
пуне и неблаговреме пријаве, као и пријаве са неовереним 
фотокопијама, неће бити узете у разматрање. Кандидати 

који испуњавају услове за оглашено радно место, а чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поспупака. Разго-
вор са кандидатима обавиће се у просторијама школе, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену разговора бити 
обавештени на адресу односно број контакт телефона који 
су навели у пријавама (обавезно навести број телефона 
ради брже и лакше комуникације). Пријаве са доказима о 
испуњености услова предати непосредно у секретаријату 
школе или послати на горе наведену адресу. Рок за дос-
тављање пријава је 8 дана од дана објављивања у листу 
“Послови” НСЗ. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе и преко телефона 032/381-005.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
32234 Каона, Каона бб.

тел. 032/865-003

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 – др. 
Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022); и то: 1. да имају одговарајуће 
образовање; 2. да имају психичку, физичку и здравстену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик као језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, и 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз одштампани обра-
зац пријавног формулара кандидати достављају следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - потврду или уверење о неосуђива-
ности; уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених са холограмом; кандидат који 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина доставља одговарајућу потврду / уве-
рење високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно уверење о положеном стручном испиту / испиту за 
лиценцу, кандидат који нема образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као и услов за полагање испита за лицен-
цу (сматра се да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина); доказ 
да против кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (потврда или уве-
рење надлежног суда, не старије од шест месеци); доказ 
о знању српског језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; кратку биографију 
(ЦВ). Документација се подноси у оригиналу или овереној 
фотокопији, не старије од шест месеци. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
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однос из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају тражене услове 
у року од осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата, сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложе-
не листе кандидата. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију, у овереној копији, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи 
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за пријем 
у радни однос на неодређено време”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“РАТКО МИТРОВИЋ”
32000 Чачак, Светогорска 44

Оглас објављен 23.11.2022. године, у публикацији „Послови“, 
поништава се за радно место радник на одржавању хигијене 
на одређено време преко 60 дана, за једног извршиоца.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
 У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

тел. 032/302-789

Инжењер инвестиционог и техничког 
одржавања уређаја и опреме

пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: опис послова: организује рад и руководи технич-
ком службом; врши обилазак, снима и евидентира стање 
постојећих објеката и инсталација техничких система и 
припрема предлог радова; обавља стручне послове одржа-
вања; организује и прати извођење радова и поправки на 
текућем одржавању објекта; води групу радника са којом 
заједнички ради на управљању, руковању или одржавању 
техничких система; обавља контролу редовног рада тех-
ничких система и контролу активности одржавања; при-
према техничке спецификације за набавке; организује и 
усмерава израду техничке документације; координира све 
послове у вези противпожарне заштите, безбедности на 
раду, у складу са законом и општим актом; одговоран је 
за правилно и уредно извршење свих послова из делокру-
га техничке службе; евидентира све извршене радове на 
објектима Факултета и о томе извештава надлежне службе 
и руководиоце на Факултету; обавља и све друге послове 
из делокруга своје стручне делатности који су прописани 
Правилником о организацији и систематизацији послова на 
Факултету техничких наука у Чачку. Услови: најмање висо-
ко образовање на основним студијама из области машин-
ства или електротехнике, у обиму од 180 ЕСПБ, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10.9.2005. 
године, односно на студијама у трајању до три године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10.9.2005. 
године. Остали услови: познавање рада на рачунару, нај-
мање 1 године радног искуства у струци, возачка дозвола 
Б категорије. Уз пријаву доставити: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уве-
рење да лице није осуђивано, као и уверење да се про-
тив лица не води кривични поступак, доказ о испуњавању 
услова конкурса у погледу школске спреме-оверену фото-
копију дипломе о одговарајућој стручној спреми, оригинал 
или оверену фотокопију доказа о радном искуству у стру-
ци (потврде, решења, уговори, или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство), 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које заснива радни однос, као и све остале дока-
зе од значаја за избор кандидата. Кандидат пријаву може 
поднети лично у просторијама Службе за опште и правне 
послове Факултета, радним данима у временском периоду 

од 9-14 часова или путем поште на адресу: Факултет тех-
ничких наука у Чачку, Ул. Светог Саве бр 65. 32000 Чачак. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Кандидати који не буду изабрани неће бити 
посебно обавештени о резултатима огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ПАЈИЋ”
32233 Вича, Вича бб.

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18– др. 
Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС- Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022) и то: 1. да имају одговарајуће 
образовање; 2. да имају психичку, физичку и здравстену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених мађуна-
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 као језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, и 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи. Уз одштампани обра-
зац пријавног формулара кандидати достављају следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - потврду или уверење о неосуђива-
ности; уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених са холограмом; кандидат који 
има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина доставља одговарајућу потврду /уве-
рење високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из педагогије и психологије, 
односно уверење о положеном стручном испиту/испиту за 
лиценцу. Кандидат који нема образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина је обавезан да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као и услов за полагање испита за лицен-
цу (сматра се да наставник, који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина); доказ 
да против кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (потврда или уве-
рење надлежног суда, не старије од шест месеци); доказ 
о знању српског језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику; кратку биографију 
(ЦВ). Документација се подноси у оригиналу или овереној 
фотокопији, не старије од шест месеци. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који испуњавају тражене услове 
у року од осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 

процене способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата, сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложе-
не листе кандидата. Лекарско уверење да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
а потребну документацију, у овереној копији, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи 
на адресу ОШ „Марко Пајић” Вича, Вича бб, 32233 Вича, (са 
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос на неодређе-
но време”), телефон 032/864-001. Рок за подношење 
пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
 У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању ванредни 
професор или доцент за научну 

област Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа научна област 

Рачунарска техника
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, научни назив доктор наука за 
научну област за коју се наставник бира. Остали услови: 
поред наведених услова кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета тех-
ничких наука у Чачку и Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 
Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст број III-01-480 
од 03.06.2022. године) као и Правилником о критеријуми-
ма за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст број III-01-478 од 03.06. 2022. године). 
Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања и број телефона, 
податке о образовању, податке о радном искуству и дру-
го. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије дипло-
ма о претходно завршеним степенима студија, списак науч-
них и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног 
органа о неосуђиваности, као и доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак у смислу члана 72. став 4. 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон, 11/21 – 
аутентично тумачење и 67/21) и члана 135. став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу. Обавеза кандидата, учесника 
конкурса, да документа која прилаже ради оцене испуње-
ности општих услова, као и обавезних и изборних елеме-
ната, доставља и у електронском облику, према Упутству 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу 
(доступно на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Документи 
за заснивање радног односа и стицање звања наставника), 
које је саставни део Правилника о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу. Адреса на коју се подносе пријаве 
на конкурс: Факултет техничких наука у Чачку, ул. Светог 
Саве бр. 65. 32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су обавез-
ни да пријаве на конкурс доставе у затвореној коверти са 
назнаком „Пријава на конкурс - не отварати”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

Наставник у звању редовни или 
ванредни професор за научну област 

Технолошко инжењерство, ужа научна 
област Материјали

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

УСЛОВИ: Ниво 8 НОКС-а, научни назив доктор наука за 
научну област за коју се наставник бира. Остали услови: 
поред наведених услова кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета тех-
ничких наука у Чачку и Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставника 

Наука и образовање
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Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст број III-01-480 
од 03.06.2022. године) као и Правилником о критеријуми-
ма за избор у звање наставника Универзитета у Крагујевцу 
(пречишћен текст број III-01-478 од 03.06. 2022. године). 
Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања и број телефона, 
податке о образовању, податке о радном искуству и дру-
го. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о доса-
дашњем раду, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, као и оверене фотокопије дипло-
ма о претходно завршеним степенима студија, списак науч-
них и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног 
органа о неосуђиваности, као и доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак у смислу члана 72. став 4. 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закон, 11/21 – 
аутентично тумачење и 67/21) и члана 135. став 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу. Обавеза кандидата, учесника 
конкурса, да документа која прилаже ради оцене испуње-
ности општих услова, као и обавезних и изборних елеме-
ната, доставља и у електронском облику, према Упутству 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање Универзитета у Крагујевцу 
(доступно на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Документи 
за заснивање радног односа и стицање звања наставника), 
које је саставни део Правилника о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу. Адреса на коју се подносе пријаве 
на конкурс: Факултет техничких наука у Чачку, ул. Светог 
Саве бр. 65. 32000 Чачак. Рок за пријаву на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су обавез-
ни да пријаве на конкурс доставе у затвореној коверти са 
назнаком „Пријава на конкурс - не отварати”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ЈАГОДИНА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића 57
тел. 035/563-445

Наставник електро групе предмета, 
енергетски смер

за 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају одговарајуће високо образовање у складу са: 1. 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука ако има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, 2. и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада електротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 4/22); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да имају држављанство Репу-
блике Србије; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да знају 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете РС 
и одштампан и попуњен пријавни формулар достављају 
школи заједно са потребном документацијом. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: биографију, оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању или 
уверења о стеченом одговарајућем образовању ако дипло-
ма није издата (кандидат који има високо образовање сте-
чено на студијама другог степена доставља оверену копију 
дипломе другог степена и оверену копију дипломе основ-
них академских, односно основних струковних студија), 

уверење надлежне полицијске управе да није правос-
нажно осуђиван за кривична дела прописана чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење треба да буде издато након расписи-
вања конкурса), оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест месе-
ци), оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци), доказ да зна српски 
језик (овај доказ доставља само кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику). Лекар-
ско уверење (доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима) доставља кан-
дидат који буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Пријаву са потребном документацијом дос-
тављати у затвореној коверти, лично или поштом на адресу 
школе са назнаком „За конкурсну комисију за радно место 
наставник електро групе предмета - смер енергетски“. 
Рок за пријаву на је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Контакт тел. 035/563-445.

Наставник електро групе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају одговарајуће високо образовање у складу са: 1. 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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 педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука ако има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, 2. и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада елек-
тротехника („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22), 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, да имају држављанство Републике Србије, 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 знају српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете РС и одштампан и попуњен 
пријавни формулар достављају школи заједно са потребном 
документацијом. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: биографију, оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању ако диплома није издата (кандидат који 
има високо образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена и овере-
ну копију дипломе основних академских, односно основних 
струковних студија), уверење надлежне полицијске управе 
да није правоснажно осуђиван за кривична дела прописа-
на чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење треба да буде издато 
након расписивања конкурса), оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци), оригинал или оверену копију извода из матич-
не књиге рођених (не старији од шест месеци), доказ да зна 
српски језик (овај доказ доставља само кандидат који одго-
варајуће високо образовање није стекао на српском језику). 
Лекарско уверење (доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима) доставља 
кандидат који буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Пријаву са потребном документацијом дос-
тављати у затвореној коверти, лично или поштом на адресу 
школе са назнаком „За конкурсну комисију за радно место 
наставник електро групе предмета“. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Контакт тел. 035/563-445.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање, односно да има најмање 
завршено основно образовање, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад, да има држављан-

ство 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 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 пона-
шање, да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете РС и одштампан и попуњен пријавни формулар 
достављају Школи заједно са потребном документацијом. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: био-
графију, оверену копију сведочанства или уверења о стече-
ном основном образовању, уверење надлежне полицијске 
управе да није правоснажно осуђиван за кривична дела 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење треба да буде 
издато након расписивања конкурса), оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (не старији од шест месе-
ци), доказ да зна српски језик (овај доказ доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику). Лекарско уверење (доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад) доставља кан-
дидат који буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Пријаву са потребном документацијом дос-
тављати у затвореној коверти, лично или поштом на адресу 
школе са назнаком „За конкурсну комисију за радно место 
чистачица“. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Контакт 
тел. 035/563-445.

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА СА 

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

Наставник физике
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратка 
запосленог са функције директора, а 

најкасније до 27.01.2026.

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

запосленог са функције управника дома, а 
најкасније до 31.08.2023.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана до повратка 
запосленог са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета а 

најкасније до 21.10.2023.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са функције помоћника 
директора, а најкасније до 31.08.2023., са 

68% радног времена

Стручни сарадник – психолог
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, а 

најкасније до 23.01.2024, са 50% радног 
времена

Техничар одржавања одеће
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана до повратка 
запослене са привремене спречености за рад 
у смислу прописа о здравственом осигурању

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/21), и то да: 1) поседује одгова-
рајуће образовање 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 

Наука и образовање
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наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/22), Правилника о степену и 
врсти наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада пољопривреда, 
производња и прерада хране („Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 5/22), Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада Трговина, угос-
титељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 4/2022), Правилника о врсти образовања васпитача и 
стручних сарадника и условима и критеријумима за избор 
стручног сарадника – асистента у дому ученика („Сл. глас-
ник 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 психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 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; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кандида-
ти уз пријаву треба да доставе следећа документа: дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању, и то: за радно 
место наставник, васпитач и стручни сарадник-психолог: 
диплому о стеченом одговарајућем високом образовању 
у складу са одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник 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 сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 4/22), Правилника о степену и врсти настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада пољопривреда, производња 
и прерада хране („Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 
5/22), Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022), 
Правилника 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 одеће: 
завршено основно образовање; извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ да кандидат није осуђен правноснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона 
о 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; уве-
рење из казнене евиденције о неосуђиваности; доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно – васпитни рад подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику. Сви докази о испуњености 
услова из конкурса саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ који се односи на психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, односно лекар-
ско уверење надлежне установе, прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Све исправе, односно докази морају 
бити у оригиналу или оверене у складу са Законом о ове-
равању потписа, рукописа и преписа („Сл. галасник РС”, бр. 
93/14, 22/15 и 87/18) и не могу бити старије од 6 месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију тј. доказе о испуњености усло-
ва, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи (поштом или лично) у затвореној коверти 
са назнаком пријаве на конкурс за радно место (на које 
конкуришу), у року од осам дана од дана.Непотупуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
се подносе на адресу: Пољопривредно-ветеринарска шко-
ла 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.

ОШ ”ГОРАН ОСТОЈИЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб.

Наставник предметне наставе српског 
језика и књижевности

са 72,10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду као и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања иваспитања (“Службени гласник РС”; бр. 88/2017, 
27/2018-др закон 10/19, 6/20 и 129/21)и Правилнико-
мо степену и врсти образаовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС -Про-
светни гласник “, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 13/2018, 11/2019, 2/2020 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) и то: 
да има о дговарајуће високо образовање-стечено 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 педгошких 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 интердисциплинарне мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, стручне области 
или области педгошких наука мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. У радни однос може бити 
примљено лице под условима приписаним законом и ако 
има: психичку физичку и здравствену способности за рад 
са ученицима да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривиично дело примање мита или давање мита 
за криивично дело из групе кривиичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање: да 
има држављанство Републике Србије, да зна српски језик 
на којем се остврује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавајују пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те и потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи и то: уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци, извод из матичне књиге рођених (са холограмом) ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе или уверење 
о стеченом одговарајућем образовању: доказ надлежне 
полицијске управе да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици одузимање малолет-
ног 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 међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђенон дискриминаторно 
понашање, не старије од 6 месеци: доказ о знању српског 
језика на којем ће се остваривати образовно васпитни рад 
у Школи),). осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на српском језику на којем ће се остваривати 
образовно васпитни рад у Школи. радну биографију (осим 
за лица која први пут заснивају радни однос). Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуњености услова 
достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. Кон-
курс спроводи конкурсна коисија коју именује директор 
школе. Комисија утврђује испунејност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава у року од осам дана упућују се на 
психиолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за прије-
му радни однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата прихолошке процене способности за рад са ученици-
ма и обавља разговор са кандидатима са листе сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 

и доставља је директору у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директрор доноси решење 
о извору кандидта по конкурсу у року од 8 дана од дана 
достављања образложене листе. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је осам дана од дана објављивањај конкур-
са. Пријаве слати на горенаведену адресу: са назнаком 
“За конкурс-наставник српског језика” или предати лично 
у секретаријату школе радним данима од 8.00 до 13.30 
часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Школе путем телефона 035/8223-214. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање Конкурс објавити улисту “Послови”.

КИКИНДА

ОШ “НОВАК РАДОНИЋ”
24435 Мол, Маршала Тита 82

тел. 024/861-516

1) Наставник разредне наставе
на српском наставном језику, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене преко 
60 дана односно до повратка запослене 
са одсуства са рада због привременог 
премештаја на радно место директора 

установе

УСЛОВИ: за радно место 1: 1) професор разредне наста-
ве, 2) професор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 3) професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну школу, 4) 
мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - мастер, 6) профе-
сор разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

2) Наставник предметне наставе 
географије

са 45% радног времена, на мађарском 
наставном језику

3) Наставник предметне наставе 
географије

са 10% радног времена, на српском 
наставном језику

УСЛОВИ: за радна места 2 и 3: професор географије, 
дипломирани географ, професор географије и историје, 
дипломирани професор биологије и географије, дипломи-
рани професор географије и информатике, професор био-
логије - географије, професор физике - географије, про-
фесор географије – информатике, дипломирани професор 
географије - мастер, дипломирани географ - мастер, мас-
тер географ, мастер професор географије, мастер профе-
сор биологије и географије, мастер професор географије 
и информатике, дипломирани географ - просторни планер, 
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије сту-
дијског програма: географија, дипломирани географ, 
професор географије, двопредметне студије биологије и 
географије или двопредметне студије географије и инфор-
матике.

За горе наведена радна места ближе су прописани степен 
и врста 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, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 
15/2022 и 16/2022).

Секретар установе
на одређено време, ради замене привремено 
одсутне запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са одсуства са рада због 
именовања на функцију Општинског јавног 

правобраниоца Општине Ада

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, мастер струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, из области правних наука.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, биогра-
фију и следеће доказе о испуњености услова: доказ о 
стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и 
додатка дипломи, за први и други степен студија, уколи-
ко кандидат има стечено образовање мастер); уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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из матичне књиге рођених; 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 – диплома, односно сведо-
чанство о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на српском језику или документ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (у овереној фотокопији); за радно место настав-
ник географије на мађарском наставном језику: доказ о 
знању мађарског језика – диплома, односно сведочанство 
о стеченом средњем, вишем или високом образовању на 
мађарском језику или документ о положеном испиту из 
мађарског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (у овереној фотокопији). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријаве на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са код Националне службе за запошљавање у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве са потпуном документацијом 
о испуњавању наведених услова слати поштом на горе 
наведену адресу. Ближе информације о конкурсу се могу 
добити код школе и преко телефона 024/861-516.

ГИМНАЗИЈА “ДУШАН ВАСИЉЕВ”
23300 Кикинда, Доктора Зорана Ђинђића 7

тел. 0230/422-557

Наставник предметне наставе 
математике

за 55,56% норме

УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани мате-
матичар; (3) дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; (4) дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; (5) дипломирани математичар 
- информатичар; (6) дипломирани математичар - професор 
математике; (7) дипломирани математичар за математику 
економије; (8) професор математике и рачунарства; (9) 
дипломирани математичар - астроном; (10) дипломирани 
математичар - теоријска математика; (11) дипломирани 
математичар - примењена математика; (12) дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом основи 
геометрије); (13) дипломирани информатичар; (14) дипло-
мирани професор математике - мастер; (15) дипломирани 
математичар - мастер; (16) дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом основи геометрије); 
(17) професор математике - теоријско усмерење; (18) про-
фесор математике - теоријски смер; (19) мастер математи-
чар; (20) мастер професор математике; (21) дипломирани 
професор математике и рачунарства - мастер из области 
математичких наука; (22) мастер математичар - професор 
математике, (23) мастер инжењер примењене математике. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Математика или Примењена математика 
(са положеним испитом из предмета Геометрија или Осно-
ви геометрије).

Наставник предметне наставе физике
за 80% норме

УСЛОВИ: (1) професор физике; (2) дипломирани физичар; 
(3) дипломирани астрофизичар; (4) дипломирани физичар 
за општу физику; (5) дипломирани физичар за примење-
ну физику; (6) дипломирани физичар - информатичар; (7) 
професор физике за средњу школу; (8) дипломирани физи-
чар - истраживач; (9) дипломирани физичар за теорију и 
експерименталну физику; (10) дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику; (11) дипломирани 
физичар - професор физике - мастер; (12) дипломирани 
физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; 
(13) дипломирани физичар - примењена и компјутерска 
физика - мастер; (14) дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер; (15) дипломирани профе-
сор физике - мастер; (16) дипломирани физичар - мастер; 
(17) дипломирани физичар - мастер физике - метеороло-
гије; (18) дипломирани физичар - мастер физике - астро-
номије; (19) дипломирани физичар - мастер медицинске 

физике; (20) мастер физичар; (21) мастер професор физи-
ке. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области физике.

Наставник предметне наставе 
рачунарства и информатике

за 60% норме

УСЛОВИ: 1) професор информатике, односно димпломи-
рани информатичар; (2) професор математике, односно 
дипломирани математичар смер рачунарство и информати-
ка; (3) дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског; (4) дипломирани инжењер електронике, 
сви смерови осим индустријске енергетике; (5) дипломира-
ни инжењер за информационе системе, одсеци за инфор-
мационе системе и информационе системе и технологије; 
(6) дипломирани инжењер организације за информационе 
системе, одсеци за информационе системе и информа-
ционе системе и технологије; (7) дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије, одсек за управљање 
квалитетом; (8) дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунарства; (9) дипло-
мирани економист, смерови: кибернетско-организациони, 
економска статистика и информатика, економска статисти-
ка и кибернетика, статистика и информатика или статисти-
ка, информатика и квантна економија; (10) дипломирани 
информатичар; (11) дипломирани информатичар – послов-
на информатика; (12) дипломирани информатичар – про-
фесор информатике; (13) дипломирани информатичар 
– мастер; (14) дипломирани професор информатике – мас-
тер; (15) дипломирани информатичар – мастер пословне 
информатике; (16) дипломирани инжењер организационих 
наука – мастер, студијски програм информациони систе-
ми и технологије; (17) мастер математичар; (18) мастер 
информатичар; (19) мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства; (20) мастер инжењер информационих тех-
нологија; (21) мастер инжењер организационих наука 
(студијски програм информациони системи и технологије 
или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); (22) 
мастер професор информатике и математике; (23) мастер 
инжењер софтвера; (24) мастер инжењер информационих 
технологија и система; (25) мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет); 
(26) мастер професор технике и информатике. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати, у оквиру 
завршених студија, положено најмање пет информатичких 
предмета (од тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријентисано програ-
мирање) и најмање три предмета из области Математике, 
што доказују потврдом издатом од стране високошкол-
ске установе. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета Рачунарство и информатика може 
да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, 
а у оквиру завршених студија има положених најмање 
пет информатичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање један из области Објект-
но оријантисано програмирање) и најмање три предмета 
из области Математика. Наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада из предмета Рачунарство и информа-
тика може да изводи и лице које је на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, савладало програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра.

Наставник предметне наставе биологије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 20% норме

УСЛОВИ: (1) професор биологије; (2) дипломирани моле-
куларни биолог и физиолог; (3) дипломирани биолог; (4) 
дипломирани биолог, смер заштита животне средине; (5) 
дипломирани професор биологије; (6) дипломирани биолог 
- мастер; (7) дипломирани биолог заштите животне среди-
не; (8) мастер биолог; (9) мастер професор биологије; (10) 
дипломирани професор биологије - мастер. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије биологије.

Наставник предметне наставе хемије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 40% норме

УСЛОВИ: (1) професор хемије; (2) дипломирани хемичар; 
(3) дипломирани хемичар опште хемије; (4) дипломирани 
хемичар за истраживање и развој; (5) дипломирани хеми-
чар - смер хемијско инжењерство; (6) дипломирани профе-
сор хемије - мастер; (7) дипломирани хемичар - професор 
хемије; (8) дипломирани хемичар - мастер; (9) мастер хеми-
чар; (10) мастер професор хемије. Лице из тачке 14) овог 
члана које је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије хемије.

Наставник предметне наставе 
математике

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломирани мате-
матичар; (3) дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; (4) дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; (5) дипломирани математичар 
- информатичар; (6) дипломирани математичар - професор 
математике; (7) дипломирани математичар за математику 
економије; (8) професор математике и рачунарства; (9) 
дипломирани математичар - астроном; (10) дипломирани 
математичар - теоријска математика; (11) дипломирани 
математичар - примењена математика; (12) дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом основи 
геометрије); (13) дипломирани информатичар; (14) дипло-
мирани професор математике - мастер; (15) дипломирани 
математичар - мастер; (16) дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом основи геометрије); 
(17) професор математике - теоријско усмерење; (18) про-
фесор математике - теоријски смер; (19) мастер математи-
чар; (20) мастер професор математике; (21) дипломирани 
професор математике и рачунарства - мастер из области 
математичких наука; (22) мастер математичар - професор 
математике; (23) мастер инжењер примењене математи-
ке. Лице из тачке 12) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Математика 
или Примењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије).

Наставник предметне наставе физике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) професор физике; (2) дипломирани физичар; 
(3) дипломирани астрофизичар; (4) дипломирани физичар 
за општу физику; (5) дипломирани физичар за примење-
ну физику; (6) дипломирани физичар - информатичар; (7) 
професор физике за средњу школу; (8) дипломирани физи-
чар - истраживач; (9) дипломирани физичар за теорију и 
експерименталну физику; (10) дипломирани физичар за 
примењену физику и информатику; (11) дипломирани 
физичар - професор физике - мастер; (12) дипломирани 
физичар - теоријска и експериментална физика - мастер; 
(13) дипломирани физичар - примењена и компјутерска 
физика - мастер; (14) дипломирани физичар - примењена 
физика и информатика - мастер; (15) дипломирани профе-
сор физике - мастер; (16) дипломирани физичар - мастер; 
(17) дипломирани физичар - мастер физике - метеороло-
гије; (18) дипломирани физичар - мастер физике - астро-
номије; (19) дипломирани физичар - мастер медицинске 
физике; (20) мастер физичар; (21) мастер професор физи-
ке. Лице из тачке 13) овог члана које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима из области 
физике.

Радник на одржавању хигијене – 
чистачица

2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: кандидати који се пријављују на конкурс за рад-
на места наставника морају да имају одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Кандидати морају да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. На сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја постављен је фор-
мулар који се попуњава приликом пријављивања на кон-
курс за пријем у радни однос у установи. Формулар је досту-
пан у делу Ново на сајту, 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 стеченој стручној спреми односно оверену фотокопију 
сведочанства о завршеном основном образовању, доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима - подноси се пре закључења 
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уговора о раду, уверење 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; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци) – оригинал или оверена фотокопија, Извод из 
матичне књиге рођених - оригинал или оверена фотоко-
пија, доказ да кандидати знају језик на коме се остварује 
образовно–васпитни рад је дипллома која садржи податак 
о језику студија или друга исправа коју је издала високош-
колска установа. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Оверене фотокопије не могу 
бити старије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати са назнаком „За конкурс” на следећу 
адресу: Гимназија „Душан Васиљев”, 23300 Кикинда, Док-
тора Зорана Ђинђића 7.

ОМШ “СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”
23300 Кикинда, Светосавска 19

тел. 0230/442-474

Секретар школе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чланом 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 
6/2020, 129/2021) за заснивање радног односа: 1. да има 
одговарајуће образовање у складу са Уредбом о каталогу 
радних места у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору („Сл. гласник РС“ 81/2017, 6/2018 и 43/2018) 
и то: на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије); 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 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 кривично дело насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кривич-
на 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 кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дис-
криминаторско понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. извод из матичне књиге рођених.

Наставник уметничких и стручних 
предмета (солфеђа и хора)

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чланом 139 и140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 
6/2020 и 129/2021) за заснивање радног односа: 1. да има 
одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања, 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020, 
18/2020 и 16/2022) и то: дипломирани музички педагог, 
дипломирани музичар - усмерење музички педагог; профе-
сор солфеђа: професор солфеђа и музичке културе, дипло-
мирани музичар-педагог; мастер теоретичар уметности, 
професионални статус - музички педагог, мастер теорети-
чар уметности, професионални статус - музички педагог; 
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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за 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 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3. да је држављанин Републике 
Србије; 4. да зна српски језик (доказ су у обавези да доста-
ве само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику), доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика.

Чистачица
(1 извршилац са 100%, радног времена и

 1 извршилац са 50% радног времена)
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник “бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 6/2020, 
129/2021) за заснивање радног односа: 1. да има основно 
образовање; 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 родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3. да 
је држављанин Републике Србије; 4. да зна српски језик 
(доказ су у обавези да доставе само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику), доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву по конкурсу кандидати су дужни да 
приложе: пријавни формулар који попуњавају на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, штампају га и исти прилажу са документа-
цијом; биографију; диплому или уверење о стеченој струч-
ној спреми - оригинал или оверену фотокопију; уверење о 
држављанству – не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рену фотокопију; извод из матичне књиге рођених- ориги-
нал или оверену фотокопију; уверење о неосуђиваности из 
МУП-а - не старије од 6 месеци, оригинал; потврду одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). У поступку одлучивања о 
избору кандидата, конкурс за пријем у радни однос спро-
води конкурсна комисија коју директор именује посебним 
решењем. Комисија утврђује испуњеност законских услова 
кандидата за пријем у радни однос, врши ужи избор кан-
дидата које упућује на психолошку процену способности 
за радса децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања, применом станадаризованих 
поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима, комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разговор са канди-
датима и сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове за пријем и доставља директору у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима 
на даље одлучивање. Директор доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложења комисије. Доказ о испуњености услова у 
погледу психичке, физичке и здравствене способности 
за рад децом и ученицима доставља кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање по конкурсу је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве доставити лично у секретаријату школе или слати 
препорученом пошиљком на адресу школе, са назнаком “За 
конкурс”. Телефон за контакт: 0230/442-474. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ “МОРА КАРОЉ”
23324 Сајан, Велика 71

тел. 0230/660-04

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

мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије 
у складу са Законом о високом образовању почев од 10. 
септембра 2005. године, или да има високо образовање, 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године за наставника, за педагога и пси-
холога) и чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), да је врста стручне 
спреме наставника математике у складу са чл. 3. Правил-
ника о измени Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у Основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 

2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 18/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022 и 2/2022), (професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани математи-
чар - информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор информатике - математике, дипломирани матема-
тичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер математи-
чар - професор математике). Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да 
имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета геометрија или 
основи геометрије) или двопредметне наставе математике 
и физике односно математике и информатике); да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад на мађарском језику и 
да зна српски језик. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс која се налази на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и кратке биографије, подне-
се оверене фотокопије докумената или оргинали којима 
доказује да испуњава услове конкурса и то: диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци), уверење да није правоснажножном пресудом 
за кривична дела утвђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о 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), доказ о знању српског и мађарс-
ког језика (Оригинал или оверена фотокопија дипломе или 
уверења о завршеном средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оверена фотокопија потвр-
де или уверења о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, оригинал 
или оверена фотокопија дипломе или уверења о заврше-
ном средњем, вишем или високом образовању на мађарс-
ком језику или оригинал или оверена фотокопија) потврде 
или уверења о положеном испиту из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Лекарско 
уверење да поседује психичку, физичку и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима изабрани кандидати 
достављају пре закључења уговора о раду. У ужи круг ула-
зе кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и посе-
дују све потребне доказе. Они се упућују на психолошку 
процену за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове у Кикинд.

Стручни сарадник - педагог школе
за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије 
у складу са Законом о високом образовању почев од 10. 
септембра 2005. године, или да има високо образовање, на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године за наставника, за педагога и психолога) и чл. 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021), да је врста стручне 
спреме стручног сарадника-педагога школе у складу са чл. 
6. Правилника о измени Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у Основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 

Наука и образовање
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2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 18/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022 и 2/2022), (професор педагогије, дипломи-
рани педагог - општи смер или смер школске педагогије, 
дипломирани школски педагог-психолог, дипломирани 
педагог, мастер педагог, дипломирани педагог - мастер); 
да поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021); да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад на мађарском језику и 
да зна српски језик. Кандидат је дужан да уз пријаву на 
конкурс која се налази на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и кратке биографије, подне-
се оверене фотокопије докумената или оргинали којима 
доказује да испуњава услове конкурса и то: диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци), уверење да није правоснажножном пресудом 
за кривична дела утвђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о 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), доказ о знању српског и мађарс-
ког језика (Оригинал или оверена фотокопија дипломе или 
уверења о завршеном средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оверена фотокопија потвр-
де или уверења о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, оригинал 
или оверена фотокопија дипломе или уверења о заврше-
ном средњем, вишем или високом образовању на мађарс-
ком језику или оригинал или оверена фотокопија) потврде 
или уверења о положеном испиту из мађарског језика по 
програму одговарајуће високошколске. Исправу којом кан-
дидат доказује да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ског установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (уверење или оверену фотокопију индекса о поло-
женим испитима из педагогије и психологије или доказ о 
положеном испиту за лиценцу), сматраће се да има образо-
вање из члана 142 наведеног закона.Лекарско уверење да 
поседује психичку, физичку и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидати достављају 
пре закључења уговора о раду. У ужи круг улазе канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и поседују све 
потребне доказе. Они се упућују на психолошку процену за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове у Кикинди.

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

циклус, за рад на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије 
у складу са Законом о високом образовању почев од 10. 
септембра 2005. године, или да има високо образовање, на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године за наставника, за педагога и психолога) и чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), да је врста стручне спреме наставника 
немачког језика за први и други циклус у складу са чл. 2 
и 3. Правилника о измени Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у Основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 18/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022 и 2/2022), (Наставу и друге обли-
ке образовно-васпитног рада у предметној настави из стра-
ног језика као обавезног предмета у првом циклусу осно-
вног образовања и васпитања могу да изводе лица, и то: 
1) професор одговарајућег страног језика; 2) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижевности; 3) лице 
које испуњава услове за наставника предметне наставе у 
основној школи, а које је на основним студијама положи-
ло испите из педагошке психологије или педагогије и пси-
хологије, као и методике наставе; 4) професор разредне 
наставе, који је на основним студијама савладао програм 
Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и са положеним испитом Б2; 5) мастер филолог, 
6) мастер професор језика и књижевности; 7) мастер учи-
тељ; 8) дипломирани учитељ - мастер; 9) мастер учитељ, 
који је на основним студијама савладао програм Модула 
за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодо-

ва) и са положеним испитом Б2; 10) дипломирани учитељ 
- мастер, који је на основним студијама савладао програм 
Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем пре-
носа бодова) и са положеним испитом Б2. Лица из става 2 
која нису професори одговарајућег језика треба да поседују 
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира). Лица из става 2 тач. 2), 5) и 6) треба да поседују 
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског 
оквира), осим уколико нису завршила одговарајући сту-
дијски програм или главни предмет/профил.Ниво знања Б2 
доказује се уверењем о положеном одговарајућем испиту 
на некој од филолошких катедри универзитета у Србији, 
или међународно признатом исправом за ниво знања јези-
ка који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја. Предност за извођење наста-
ве из страног језика у првом циклусу основног образовања 
и васпитања из става 2 овог члана имају мастер професор 
језика и књижевности (одговарајући студијски програм 
или главни предмет/профил), односно мастер филолог 
(одговарајући студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно професор, односно мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ - мастер, односно професор разред-
не наставе, мастер професор или професор у предметној 
настави и наставник у предметној настави са положеним 
испитом Б2. Наставик немачког језика у другом циклусу 
образовања мора да поседује виши ниво образовања, тј. 
то мора бити: професор, односно дипломирани филолог 
за немачки језик и књижевност; професор немачког јези-
ка и књижевности; мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Немачки језик и књижев-
ност); мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил Немачки 
језик и књижевност). Лица која су стекла академско звање 
мастер, морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије из области предмета, односно на студијским 
групама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул 
Немачки језик и књижевност; Немачки језик); поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад на мађарском језику и да зна српски језик. Кан-
дидат је дужан да уз пријаву на конкурс која се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и кратке биографије, поднесе оверене фотокопије доку-
мената или оргинале којима доказује да испуњава услове 
конкурса и то: диплому о стеченом образовању, уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци), уверење да 
није правоснажножном пресудом за кривична дела утвђе-
на у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 
и 129/2021), доказ о знању српског и мађарског језика 
(Оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења 
о завршеном средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или оверена фотокопија потврде или 
уверења о положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе, оригинал или 
оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном 
средњем, вишем или високом образовању на мађарском 
језику или оригинал или оверена фотокопија) потврде или 
уверења о положеном испиту из мађарског језика по про-
граму одговарајуће високошколске. Лекарско уверење да 
поседује психичку, физичку и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидати достављају 
пре закључења уговора о раду. У ужи круг улазе канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и поседују све 
потребне доказе. Они се упућују на психолошку процену за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове у Кикинди.

Секретар школе
са 50% радног времена, на мађарском језику

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

се остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик) и да 
зна српски језик. Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс која се налази на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и кратке биографије, поднесе ове-
рене фотокопије докумената или оргинале којима доказује 
да испуњава услове конкурса и то: диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци), уверење да није правоснажножном пресудом за 
кривична дела утвђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о 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), доказ о знању српског и мађар-
скг језика (оригинал или оверена фотокопија дипломе или 
уверења о завршеном средњем, вишем или високом обра-
зовању на српском језику или оверена фотокопија потврде 
или уверења о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, оригинал или 
оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном 
средњем, вишем или високом образовању на мађарском 
језику или оригинал или оверена фотокопија) потврде или 
уверења о положеном испиту из мађарског језика по про-
граму одговарајуће високошколске. Лекарско уверење да 
поседује психичку, физичку и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидати достављају 
пре закључења уговора о раду. У ужи круг улазе канди-
дати чије су пријаве благовремене, потпуне и поседују све 
потребне доказе. Они се упућују на психолошку процену за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове у Кикинди.

Наставник мађарског језика и мађарског 
језика и књижевности

са 94,44% на одређено време за рад на 
мађарском језику на одређено време ради 
замене одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
из чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије у складу са Законом о 
високом образовању почев од 10. септембра 2005. године, 
или да има високо образовање, на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године за 
наставника, за педагога и психолога) и чл. 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), да је врста стручне спреме наставника мађар-
ског језика и мађарског језика и књижевности у складу са 
чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у Основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
18/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) професор, односно 
дипломирани филолог за мађарски језик и књижевност, 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил мађарски језик) и мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/профил 
мађарски језик), психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) да има држављанство 
Републике Србије, да зна језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (мађарски језик) српски језик. Канди-
дат је дужан да уз пријаву на конкурс која се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и кратке биографије, поднесе оверене фотокопије докуме-
ната којима доказује да испуњава услове конкурса и то: 
диплому о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци), уверење или потврду да 
није правоснажножном пресудом осуђивана/о за кривична 
дела која су прописана у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) доказ о знању српског и мађарског језика (ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе или уверења о завр-
шеном средњем, вишем или високом образовању на српс-
ком језику или оверена фотокопија потврде или уверења 
о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе, оригинал или оверена 
фотокопија дипломе или уверења о завршеном средњем, 
вишем или високом образовању на мађарском језику или 
оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења о 
положеном испиту из мађарског језика по програму одго-
варајуће високошколске), исправу којом кандидат доказује 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
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и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова (уверење 
или оверену фотокопију индекса о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ о положеном испиту за 
лиценцу).

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања текста конкурса. Отварање благовремених 
пријава за конкурс, уколико их буде, извршиће се у прос-
торијама школе, док непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи лично у просторие 
Секретаријата школе или путем поштом. Пријаве слати у 
затвореном омоту са назнаком “За конкурс_______ (навес-
ти) радно место за које се конкурише на адресу основна 
школа “ Мора Карољ”, Велика број 71, 23324 Сајан. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на телефон школе 
0230/66-004.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО БАНАШЕВИЋ”

38220 Косовска Митровица, Џона Кенедија бб.

Наставник српског језика и књижевности
за 64,28% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020, 129/2021). Кандидат треба да достави следеће: 
држављанство (оверену копију или оригинал), извод из 
матичне књиге рођених, очитану личну карту, уверење о 
стеченом високом образовању, потврду да није осуђиван 
и да се не води кривични поступак, краћу биографију, 
лекарско уверење. Потребну документацију кандидати дос-
тављају у установи поштом или у секретаријату установе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“ НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
24420 Кањижа, Школски трг 1

тел. 024/4874-070

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1) да је држављанин Репу-
блике Србије; 2) поседовање одговарајућег образовања из 
члана 140 став 1 и став 2. Закона за наставника и то за рад 
у школи оне врсте и подручја рада којој припада школа, за 
педагога и психолога. Кандидат мора имати одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
ако има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 3) дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 4) 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; 5) најмање осам година рада у 
установи за образовање и васпитање, на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 6) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 7) да има обуку и 
положен испит за директора установе. Кандидат који нема 
положен испит за директора школе може да буде изабран, 
али је дужан да исти положи у року до две године од дана 
ступања на дужност; 8) да зна српски и мађарски језик.

ОСТАЛО: 1) уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); 2) извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); 3) диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверен препис или оверена 
фотокопија); 4) уверење о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (оригинал или оверен препис 
или оверена фотокопија); 5) потврду о радном стажу у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал или овере-
на фотокопија); 6) радну биографију; 7) уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 8) доказ 
о знању српског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); 9) уверење о положеном 
испиту за директора установе (оригинал или оверени пре-
пис или оверена фотокопија)-пријава која не буде садр-
жала уверење о положеном испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у 
обавези да у законском року положи испит); 10) уколико се 
на конкурс пријави лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Пошто се образовно-васпитни рад у школи 
остварује и на мађарском језику, кандидати морају имати 
доказ о знању језика, сходно члану 141. става 7. Закона. 
Копије доказа које се подносе при конкурисању за избор 
директора оверавају се од стране надлежног органа, у 
супротном, неће се узети у разматрање. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријава без уверења о положеном испиту за директора из 
тачке 7. првог става конкурса неће се сматрати непотпу-
ном, кандидат биће у обавези да положи испит у законском 
року. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи 
радну биографију и све доказе о испуњености услова за 
избор чије се прилагање захтева конкурсом. Учесник кон-
курса може доказе о испуњености услова за избор доста-
вити после истека рока за достављање пријава на конкурс, 
али само ако учини вероватним да те доказе није могао 
да благовремено прибави из оправданих разлога. Доказе 
о оправданости разлога за пропуштање рока учесник кон-
курса је обавезан да достави заједно са накнадно подне-
тим доказима за избор. Накнадно достављање доказа за 
избор може се прихватити само ако их је Школа примила 
пре него што је Комисија почела да разматра конкурсни 
материјал.Лице код којег учесник конкурса може добити 
додатне информације о конкурсу је секретар Каваи Тибор. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса доста-
вити у затвореној коверти на адресу: „Конкурс за директо-
ра” Основна школа „Јован Јовановић Змај” Кањижа 24420 
Кањижа, Школски трг 1. тел. 024/4874-070.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
24420 Кањижа, Школски трг 1

тел. 024/4874-070

1) Библиотекар
обавезно познавање мађарског и српског 

језика, за рад у Кањижи

2) Наставник разредне наставе
у одељењима на мађарском наставном језику, 

за рад у Кањижи
2 извршиоца

3) Наставник разредне наставе
у одељењу на српском наставном језику, за 

рад у Кањижи

4) Наставник географије
у одељењима на мађарском и српском 
наставном језику, за рад у Кањижи и у 

Мартоношу

5) Чистачица
за рад у Кањижи и у Адорјану

3 извршиоца

УСЛОВИ: За наведена радна места под редним бројевома 
од 1 до 4 потребна је одговарајуће високо образовање пре-
ма члану 140 и 144. Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно по Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. У погледу осталих услова за заснивање радног 
односа кандидати треба да испуњавају опште услове про-
писане у члану 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Уз пријаву за свако горе наведено радно 
место кандидат је дужан да достави: уверење о држављан-
ству издато у задњих 6 месеци, оверену фотокопију или 
препис дипломе, доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела прописана законом, фотокопију 
личне карте и извода из матичне књиге рођених. За радна 

места где се рад остварује на језику националне мањине, 
потребно је приложити и доказ о знању језика. За радно 
место под редним бројем 5. потребна је школска спрема 
1. степена и уз пријаву кандидат је дужан да достави: уве-
рење о држављанству издато у задњих 6 месеци, оверену 
фотокопију или препис сведочанства о завршеном основ-
ном образовању, фотокопију личне карте и извода из мати-
чне књиге рођених. Рок за подношење молбе је 15 дана од 
дана објављивања у листу “Послови”. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а одштампани примерак достављају устано-
ви са осталим потребним документима. Молбе, са потреб-
ним документима о испуњености услова конкурса, са крат-
ким описом о кретању у служби, доставити на адресу са 
назнаком „За конкурс” Основна школа „Јован Јовановић 
Змај” Кањижа, 24420 Кањижа, Школски трг 1.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ “ВУК СТ. КАРАЏИЋ”
34000 Крагујевац, Чегарска 3

тел. 034/335-464

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017; 27/2018 
- др. закони 10/2019 6/2020; 129/2021) и то: да има одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) 
као и према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“ Про-
светни гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 
2/2022), да има психичку, физичку и здраствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик на којем 
остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који пре-
узима на званичној страници Министарства просвете, РС и 
са одшампаним пријавним формуларом доставља следећу 
документацију: оверени препис или оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здраственој способности за 
рад са децом и ученицима доставља кандидат који заснује 
радни однос по конкурсу пре закључења уговора о раду; 
уверење о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 
1 тач.3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања кандидат прибавља у надлежној Полицијској управи 
МУП-а - не старије од 6 месеци; у оригиналу или овереној 
копији; уверење о држављанству РС – оригинал или овере-
на копија - не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених (оргиинал или оверена копија); доказ о знању 
српског језика као језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи доставља се само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику.Тражена доку-
мента достављају се у оргиналу или овереној копији лично 
или послати у затвореној коверти на горе наведену адресу, 
са назнаком “За конкурс”. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања у листу “Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Телефон за информације 034/335-464 (секретар школе).

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

34210 Рача, Карађорђева 94
тел. 034/751-281

Наставник математике
за 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене одредбама члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 
и то: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 став 1 тачка 1) и подтачке 1) и 2) и тачком 2) и ставом 2 
истог члана Закона о основама система образовања и вас-

Наука и образовање
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питања (“Службени гласник Републике Србије”, број 88/17 
и 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) (доказ: оверена 
фотокопија дипломе о одговарајућем високом образовању 
и степену и врсти образовања подносе се уз пријаву на 
конкурс); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима - доказ се прибавља 
пре закључивања уговора о раду; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказ: уверење о неосуђиваности и уверење да 
против кандидата није покренут кривчни поступак, подно-
се се уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фото-
копији- наведени докази не могу бити старији од 6 месе-
ци, рачунајући од дана датума објављивања конкурса); да 
имају држављанство Републике Србије (доказ: уверење о 
држављанству, подноси се уз пријаву на конкурс у оригина-
лу или овереној фотокопији- наведени докази не могу бити 
старији од 6 месеци, рачунајући од дана датума објављи-
вања конкурса); да знају српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ: оверена копија 
јавне исправе којом се доказује да је кандидат стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, подноси се уз пријаву на конкурс-овај доказ 
достављају само кандидати који нису стекли образовање на 
српском језику). Услов из члана 139 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања доказује се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Сходно одредби члана 2 тачка 13) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 4/22, 
14/22 и 15/22) и одредби члана 2 тачка 12) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада може да изводи 
за предмет Математика: професор математике; дипломи-
рани математичар; дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене; дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику; дипломирани математичар 
– информатичар; дипломирани математичар – професор 
математике; дипломирани математичар за математику еко-
номије; професор математике – теоријско усмерење; про-
фесор математике – теоријски смер; професор математи-
ке и рачунарства; дипломирани математичар – астроном; 
дипломирани математичар – теоријска математика; дипло-
мирани математичар – примењена математика; дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предметом Осно-
ви геометрије); дипломирани информатичар; дипломирани 
професор математике – мастер; дипломирани математичар 
– мастер; мастер математичар; мастер професор матема-
тике; мастер математичар – професор математике; мастер 
инжењер примењене математике. Лице из тачке 13) члана 
2 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број 4/22, 14/22 и 15/22), које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика (са положеним 
испитом из предмета Геометрија или Основи геометрије). 
Лице из тачке 12) члана 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Математика 
или Примењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије). Потребно је 
поред наведеног доставити: одштампан пријавни форму-
лар за пријем у радни однос, који се попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете Републике 
Србије; потписану биографију.

Наставник физичког и здравственог 
васпитањa

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене одредбама члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 
и то: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 став 1 тачка 1) и подтачке 1) и 2) и тачком 2) и ставом 2 
истог члана Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник Републике Србије”, број 88/17 

и 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) (доказ: оверена 
фотокопија дипломе о одговарајућем високом образовању 
и степену и врсти образовања подносе се уз пријаву на 
конкурс); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима - доказ се прибавља 
пре закључивања уговора о раду; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказ: уверење о неосуђиваности и уверење да 
против кандидата није покренут кривчни поступак, подно-
се се уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фото-
копији- наведени докази не могу бити старији од 6 месе-
ци, рачунајући од дана датума објављивања конкурса); да 
имају држављанство Републике Србије (доказ: уверење о 
држављанству, подноси се уз пријаву на конкурс у оригина-
лу или овереној фотокопији- наведени докази не могу бити 
старији од 6 месеци, рачунајући од дана датума објављи-
вања конкурса); да знају српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ: оверена копија 
јавне исправе којом се доказује да је кандидат стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику, 
на коме се остварује образовно-васпитни рад или је поло-
жило испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, подноси се уз пријаву на конкурс-овај 
доказ достављају само кандидати који нису стекли образо-
вање на српском језику). Услов из члана 139 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања доказује се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Сходно одредби члана 2 тачка 13) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 
4/22, 14/22 и 15/22) и одредби члана 2 тачка 18) Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), 
наставу и друге облике образовно-васпитног рада може 
да изводи за предмет Физичко и здравствено васпитање: 
професор физичког васпитања; дипломирани педагог 
физичке културе; професор физичке културе; професор 
физичког васпитања – дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпитања – дипломи-
рани организатор спортске рекреације; професор физичког 
васпитања – дипломирани кинезитерапеут; дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта – мастер; дипло-
мирани 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 одговарајући предмет); мастер спортске и терапијске 
физичке активности (претходно завршене основне академ-
ске студије из области физичког васпитања и спорта). Лице 
из тачке 19) члана 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, број 4/22, 14/22 и 15/22), 
које је стекло академско звање мастер мора имати претход-
но завршене основне академске студије из области физич-
ког васпитања и спорта. Лице из тачке 18) члана 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији (“Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), 
које је стекло академско звање мастер мора имати прет-
ходно завршене основне академске студије из области 
физичког васпитања и спорта. Потребно је поред наведе-
ног доставити: одштампан пријавни формулар за пријем у 
радни однос, који се попуњава на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете Републике Србије; потписану 
биографију.

Стручни сарадник – педагог школе
на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене преко 60 дана, до њеног 

повратка

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене одредбама члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), 
и то: да имају одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 став 1 тачка 1) и подтачке 1) и 2) и тачком 2) и ставом 2 
истог члана Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник Републике Србије”, број 88/17 
и 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21) (доказ: оверена 
фотокопија дипломе о одговарајућем високом образовању 
и степену и врсти образовања подносе се уз пријаву на 

конкурс); да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима - доказ се прибавља 
пре закључивања уговора о раду; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (доказ: уверење о неосуђиваности и уверење да 
против кандидата није покренут кривчни поступак, подно-
се се уз пријаву на конкурс у оригиналу или овереној фото-
копији - наведени докази не могу бити старији од 6 месе-
ци, рачунајући од дана датума објављивања конкурса); да 
имају држављанство Републике Србије (доказ: уверење о 
држављанству, подноси се уз пријаву на конкурс у оригина-
лу или овереној фотокопији- наведени докази не могу бити 
старији од 6 месеци, рачунајући од дана датума објављи-
вања конкурса); да знају српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (доказ: оверена копија 
јавне исправе којом се доказује да је кандидат стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе, подноси се уз пријаву на конкурс - овај доказ 
достављају само кандидати који нису стекли образовање на 
српском језику). Услов из члана 139 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања доказује се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Сходно одредби члана 5 тачка 1) Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 4/22, 
14/22 и 15/22) и одредби члана 12. тачка 1) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), посло-
ве стручног сарадника - педагога, којима се доприноси 
остваривању образовно-васпитног рада може да обавља: 
дипломирани педагог; професор педагогије; дипломирани 
школски психолог – педагог; дипломирани педагог – мас-
тер; мастер педагог. Лица из тачке 1) члана 5 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 4/22, 14/22 и 15/22), које је стекло академски назив 
мастер мора имати претходно завршене основне академске 
студије педагогије. Лица из тачке 1) члана 12. Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији (“Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), које 
је стекло академски назив мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије педагогије. Потребно 
је поред наведеног доставити: одштампан пријавни форму-
лар за пријем у радни однос, који се попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете Републике 
Србије; потписану биографију.

ОСТАЛО: Напомена: рок за пријављивање на конкурс је 
осам дана од дана оглашавања у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање Републике Србије. 
Пријаве се подносе у затвореним ковертама, непосредно 
школи или препорученом поштом на адресу Средња шко-
ла „Ђура Јакшић” - Рача, 34210 Рача, Карађорђева 94, са 
назнаком „Конкурс за посао”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Контакт особа, 
секретар школе Александра Постоловић, тел. 034/751-281.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН”

34000 Крагујевац, Првослава Стојановића 10
локал број 7

тел. 034/6102-739

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове предвиђене 
одредбом члана 139 и члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
бр. 27/18 – др. закон, бр. 27/18. - др. закон, бр. 10/19, бр. 
6/20, бр. 129/21): да има одговарајуће високо образовање 
прописано одредбом члана 140 став 1 и став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, бр. 27 /18. – др. закон, бр. 27/18. - др. 
закон, бр. 10/19, бр. 6/20, бр. 129/21); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
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од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимања малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање 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; има држављанство Републике 
Србије; зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Одговарајуће високо образовање је стечено: 1. на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 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 ове тачке мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 2. на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; 3. изузетно, наставник и 
васпитач јесте лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Лице треба да има: образовање из одред-
бе члана 140 став 1 и став 2 наведеног закона за васпи-
тача или стручног сарадника, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 8 година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања. Дужност дирек-
тора предшколске установе може да обавља и лице које 
има: одговарајуће образовање из одредбе члана 140 став 
3 наведеног закона за васпитача, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање 10 година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат треба 
да има положен испит за директора (лиценца за директо-
ра). Изабрани директор који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност. 

ОСТАЛО: кандидат уз пријавни формулар треба да доста-
ви: биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
прегледом програма рада установе (предлог програма рада 
треба да буде јасан, кратак, сачињен фонтом Arial, величи-
на 12 и не дужи од две стране А4 формата); оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за лиценцу; доказ о обуци и положеном испиту за дирек-
тораустанове; пријава која не садржи доказ о положеној 
обуци и испиту за директора неће се сматрати непотпуном, 
те ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит 
за директора у законском року; доказ о знању српског јези-
ка (достављају само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику, у том случају канди-
дат доставља писани доказ да је положио српски језик по 
програму високошколске установе оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о радном стажу најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, сходно одредби члана 
140 став 1 и став 2 и најмање 10 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, сходно одредби члана 140 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, бр. 27 /18. – др. закон, бр. 
27/18. - др. закон, бр. 10/19, бр. 6/20, бр. 129/21); доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење МУП-а не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија, потврда Пове-
реника за заштиту равноправности РС да није утврђено 
дискриминаторно понашање, оригинал или фотокопија); 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија - не старије од 6 месеци); доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима доставља кандидат пре закључења уговора о раду 
(оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења које 
издаје надлежна здравствена установа – не старије од 6 

месеци); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата - извештај просветног саветника (ако га 
кандидат поседује доставља оверену фотокопију); уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно обавља-
ло дужност директора предшколске установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора предшкол-
ске установе и оцену спољашњег вредновања (оверену 
фотокопију). Овера наведене документације се врши код 
јавног бележника. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар (образац на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, РС), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, доставља установи. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату 
(име, презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон). 
Пријава са потребном докуметацијом подноси се лично или 
поштом препорученом пошиљком, у затвореној коверти, 
са назнаком „Конкурс за директора Предшколске установе 
”Ђурђевдан” Крагујевац“ на горе наведену адресу. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији НЗС „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање. Ближа обавештења 
се могу добити сваког радног дана у периоду од 08.00 до 
14.00 часова, на број телефона: 034/6102-739.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЂУРЂЕВДАН” КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Првослава Стојановића 10
локал број 7

тел. 034/6102-739

Васпитач/ица
на одређено време ради замене привремено 
одсутних запослених до њиховог повратка 

преко 60 дана, за рад са децом узраста од три 
године до поласка у школу

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
Законом и има одговарајуће образовање: одговарајуће више 
образовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије, основне 
академске студије или специјалистичке струковне студије) у 
трајању од три године или на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске студије 
или мастер струковне студије) или основним студијама у 
трајању од најмање четири године - васпитач, у складу са 
Законом; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у одредби 
члана 139 став 1 тачка 3). Закона о основама система обра-
зовања и васпитања васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
бр. 27/18. - др. закон, бр. 27/18. – др. закон, бр. 10/19, 6/20, 
129/21); да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (достављају само кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику, у том случају канди-
дат доставља писани доказ да је положио српски језик по 
програму високошколске установе, оригинал или оверену 
фотокопију); обавеза полагања испита за лиценцу; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (не старији од 6 месеци) подноси се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати прилажу: пријав-
ни формулар (мора бити попуњен); потпуну личну и радну 
биографију, са адресом и контакт телефоном (цв); овере-
ну копију дипломе (овера се врши код јавног бележника); 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
уверење да кандидат није осуђиван (МУП - полицијска упра-
ва); дозвола за рад – лиценца. Потребна документација коју 
издају надлежни органи не може бити старија од 6 месеци. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар (образац на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, РС), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају установи. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату 
(име, презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон). 

Сервир/ка
на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене до њеног повратка преко 

60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да: има завршену основну школу; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у одредби члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18. - др. закон, 
бр. 27/18. – др. закон, бр. 27/18. – др. закон, бр. 10/19, бр. 
6/20, бр. 129/21); да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-

но-васпитни рад (достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику (ориги-
нал или оверену фотокопију). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(не старији од 6 месеци) подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати прилажу: пријавни формулар (мора 
бити попуњен); потпуну личну и радну биографију, са 
адресом и контакт телефоном (ЦВ); оверену копију сведо-
чанства о завршеној основној школи (овера се врши код 
јавног бележника); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; уверење да кандидат није осуђиван 
(МУП - полицијска управа). Потребна документација коју 
издају надлежни органи не може бити старија од 6 месе-
ци. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидат пријавни форму-
лар (образац на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, РС), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, доставља установи. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату 
(име, презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон).

ОСТАЛО: Пријаве са потребном докуметацијом, се подносе 
се лично или поштом препорученом пошиљком, у затворе-
ној коверти, са назнаком: „Конкурс за ____ (навести радно 
место на које се конкурише“, на горе наведену адресу. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурсау 
публикацији НЗС „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање ванредни професор 
или редовни професор, за научну област 

Економске науке, ужа научна област 
Општа економија и привредни развој

на одређено време од 5 година или на 
неодређено време

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из научне области 
Економске науке: доктор науке – економске науке, или 
научни назив доктора економских наука. Општи преду-
слов: кандидати морају да испуњавају општи предуслов 
у погледу неосуђиваности утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о 
високом образовању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзите-
та у Крагујевцу, који доказују потврдом надлежног органа 
(полицијске управе) да нису осуђивани за кривична дела 
прописана наведеним прописима. Услови утврђени одгова-
рајућим одредбама Закона о високом образовању, Статута 
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у 
Крагујевцу за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање и Статута Економ-
ског факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: 
биографију; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује стручна спрема; уверење полицијске 
управе органа да кандидат није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уве-
рење Суда да против кандидата није покренута истрага и 
да није подигнута оптужница; списак стручних и научних 
публикација, а за кандидате који су у радном односу на Еко-
номском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете 
студената. Правноваљану конкурсну документацију са дока-
зима о испуњености услова конкурса, кандидати су обавезни 
да доставе и у електронској форми (на компакт диску - ЦД).
Конкурс је отворен 15 дана.Пријаве са документима, са наз-
наком “За конкурс”, доставити на адресу: Економски факул-
тет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије бр. 3.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША МИХАИЛОВИЋ”

34000 Крагујевац, Мићовића бб.
тел. 034/323-423

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља 
лице које испуњава услове прописане чланом 122 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: које има одговарајуће 
образовање за наставника основне школе, педагога или 
психолога из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; које има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
које има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 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; које има држављанство Републике 
Србије; које зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад, обуку 
и положен испит за директора, а ако изабрани директор 
нема положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања. Кандидати достављају школи попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
заједно са потребном документацијом којом се доказује 
испуњеност услова, и то: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно дозво-
ли за рад за наставника, васпитача и стручног сарадника; 
потврду о раду у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење о неосуђи-
ваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци) - оригинал или оверена копија; уве-
рење надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о покретању 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага, доношењем решења о одређивању притво-
ра пре подношења оптужног предлога за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци) - ори-
гинал или оверена копија; уверење надлежног суда да за 
кандидата није утврђено дискриминаторно понашање из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеци) - оригинал 
или оверена копија; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверена 
копија; доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у Школи (уко-лико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику) - оригинал или 
оверена копија; дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора - оригинал или оверена копија, а ако изабрани 
директор нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања; извод из матичне књиге рођених - 
оригинал или оверена копија; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма - не старије од 6 месеци, доставља изабрани кандидат 
пре потписивања уговора о раду. Уз претходно наведену 
документацију кандидати достављају и: доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) уколико га кандидат поседује; 
уколико се на конкурс пријављује лице које је претход-
но обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања или изјаву о 
разлозима недостављања доказа о резултату стручно-пе-
дагошког надзора и оцене спољашњег вредновања; био-
графију са кратким прегледом радног искуства, а канди-
дат може да достави и предлог програма рада директора 
школе, као и друге прилоге којима доказује своје успехе 
у наставно-педагошком раду, организационе и менаџер-
ске способности. Рок за подношење пријава на конкурс за 
избор директора Школе је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа нема обавезу враћања 
документације пријављеном кандидату. Подаци који се 

прикупљају од кандидата биће искоришћени искључиво 
у сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу 
са Законом о заштити података о личности (“Сл. гласник 
РС” бр. 87/2018). Пријаве на конкурс се подносе у затво-
реним ковертама са назнаком “За конкурс”, препоруче-
ном поштом или непосредно секретару школе, са контакт 
подацима, на горе наведену адресу.

ОШ “МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ”
34313 Наталинци

тел. 034/821-191, 034/821-218

Професор разредне наставе
на одређено време, до повратка раднице са 

функције директора школе

УСЛОВИ: Да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање, према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и 
Закону о основама система образовања и васпитања, да 
има психичку и физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и криви-
ча дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица, родоскрв-
нуће, за кривична дела давање и примање мита, за кри-
вична 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, држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс доста-
вити пријавни формулар који се преузима са интернет 
странице Министарства просвете, документа о поседо-
вању одговарајућег високог образовања према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС” “Про-
светни гласник “број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020) и одредбама Закона о основама система образо-
вања и васпитања, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), доказ о 
неосуђиваности. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Документа се 
достављају у оригиналу или као оверене фотокопије. При-
ложена документација се не враћа.Д иректор школе доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Рок за пријављи-
вање је 8 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Уз пријавни формулар кандидат 
треба да приложи сву потребну документацију и достави 
лично или на адресу: ОШ “Милан Благојевић” 34313 Ната-
линци. Додатне информације могу се добити на телефон 
034/821-191 и 034/821-218.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар

у Служби за материјално-финансијско 
пословање, на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Високо образовање из области економских нау-
ка стечено на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, односно специјалистичким струковним 
студијама (по пропису 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); знање рада на рачунару; најмање три године рад-
ног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас, кандидати достављају сле-
дећа документа: биографију; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; оверене фотокопије 
диплома или уверења којима се потврђује стручна спрема; 
уверење Полицијске управе о неосуђиваности; уверење 
суда да се против кандидата не води кривични поступак; 
потврде или друге доказе у вези са радним искуством и сер-
тификате или друге доказе у вези са посебним знањима 
или вештинама.Оглас је отворен 8 дана.Пријаве са доку-
ментима, са назнаком „За оглас”, доставити на адресу: Еко-
номски факултет Универзитета у Крагујевцу, 34000 Крагује-
вац, Лицеја Кнежевине Србије 3.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Сестре Јањић 6

тел. 034/335-990

Наставник у звање доцент за научну 
област Машинско инжењерство, за ужу 
научну област Примењена информатика 

у инжењерству
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме – научни назив док-
тора наука из научне области за коју се наставник бира. 
Општи предуслов: кандидат мора да испуњава општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 72 
ставом 4 Закона о високом образовању. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама Закона о високом образовању, Статута Универ-
зитета у Крагујевцу, Статута Факултета инжењерских наука 
Универзитета у Крагујевцу, Правилника о критеријумима за 
избор наставника Универзитета у Крагујевцу, Правилника 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Крагујевцу и Правил-
ника о ужим научним, уметничким и стручним областима 
Универзитета у Крагујевцу. Уз пријаву на конкурс потребно 
је доставити: диплому или уверење о стеченом докторату 
из одговарајуће научне области и диплому или уверење 
о претходно завршеним степенима студија у оригина-
лу или овереној копији; оверену фотокопију личне карте 
или очитану личну карту; биографију; доказ о педагошком 
искуству са навођењем послова које је кандидат обављао, 
ако кандидат има педагошког искуства; оцену педагош-
ког рада ако кандидат има педагошког искуства; списак 
стручних и научних радова, као и саме радове; уверење 
надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривична 
дела у оригиналу или овереној копији; друге доказе који-
ма се доказује испуњеност прописаних услова, обавезних 
и изборних елемената за избор наставника.Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир.Сву 
документацију са доказима о испуњености услова конкур-
са, сви кандидати су обавезни да доставе и у електронској 
форми на компакт диску – ЦД-у у складу са Упутством за 
примену, начин достављања, попуњавања и утврђивање 
релевантних докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора у звање (доступно на: https: //www.kg.ac.
rs/dokumenti.php). Пријаве кандидата са прилозима доста-
вити на адресу: Факултет инжењерских наука, 34000 Кра-
гујевац, Ул. Сестре Јањић бр. 6 са назнаком радног места, 
научне области и уже научне области за коју се конкури-
ше. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” и на интернет страници Факултета 
инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу и Универзи-
тета у Крагујевцу.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за научну област 
Медицинске науке, ужа научна област 

Физиологија
на неодређено време или одређено време на 

5 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године

Наставник у звању ванредног професора 
или доцента за научну област 

Медицинске науке, ужа научна област 
Оториноларингологија

на одређено време време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација

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

област Хирургија
на одређено време на 5 година

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација

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

област Инфективне болести
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005 године), односно стечен назив доктора наука 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; завршена одговарајућа здравствена 
специјализација.

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

област Болести зуба и ендодонција
на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор стоматологије, високо образовање стече-
но на студијама трећег степена (докторске академске сту-
дије по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здрав-
ствена специјализација

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

област Пародонтологија и орална 
медицина

на одређено време на 5 година

УСЛОВИ: Доктор стоматологије, високо образовање стече-
но на студијама трећег степена (докторске академске сту-
дије по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005 године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; завршена одговарајућа здрав-
ствена специјализација.

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

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

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Истраживач приправник за научну 
област Медицинске науке, ужа научна 

област Гинекологија и акушерство
на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Доктор медицине, завршен други степен академ-
ских студија са просечном оценом најмање осам (8), уписа-
не докторске студије

Истраживач приправник за научну 
област Стоматолошке науке, ужа 

научна област Дечја и превентивна 
стоматологија

на одређено време на 3 године

УСЛОВИ: Доктор стоматологије, завршен други степен ака-
демских студија са просечном оценом најмање осам (8), 
уписане докторске студије.

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна област 

Инфективне болести,
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, студент докторских академ-
ских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа сту-
дија најмање осам (8)

Сарадник у настави за научну област 
Медицинске науке, ужа научна област 

Анатомија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Доктор медицине, студент докторских академ-
ских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа сту-
дија најмање осам (8).

Сарадник у настави за научну област 
Стоматолошке науке, ужа научна област 

Максилофацијална хирургија
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Доктор стоматологије, студент докторских ака-
демских студија, укупна просечна оцена претходног нивоа 
студија најмање осам (8).

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

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

КРАЉЕВО

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

36000 Краљево, Топлице Милана 2
тел. 036/321-872

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

клавир
у издвојеном одељењу у Врњачкој Бањи

Корепетитор

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи 
- етномузикологија, народна игра, 

народни асамбли, етнокореологија, 
српско трад. свирање

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

контрабас
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 35% радног 

времена

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

удараљке
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

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

флаута
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана у издвојеном 

одељењу у Врњачкој Бањи

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице које испуњава опште услове прописане Зако-
ном о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен. 
тум) и посебне услове прописане чл. 139 и 140 Законом о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/19 и 27/2018 – др. 
закон, 6/2020 и 129/2021): има одговарајуће образовање; 
има психичку, физичку и здравствену способност са децом 
и ученицима (доказ се прибавља пре закључења уговора); 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; има држављанство РС; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати требају да доставе: пријавни форму-
лар, који попуњавају на званичној страници Министарства 
просвете, науке и тех. развоја, исти одштампају и заједно 
са овереном копијом дипломе о стеченом образовању, 
уверењем о неосуђиваности надлежне полицијске управе 
(не старије од 6. месеци), уверењем о држављанству (не 
старије од 6 месеци), доказом да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад, достављају 
на адресу Музичка школа „Стеван Мокрањац”, Топлице 
Милана 2, 36000 Краљево (лично или поштом) са назна-
ком „За конкурс“. Фотокопије докумената морају бити ове-
рене. Ближи услови у погледу степена и врсте образовања 
наставника за послове за које је оглас расписан предвиђени 
су Правилником о степену и врсти образовања наставника 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним и 
уметничким школама у подручју рада култура, уметност и 
јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 
бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019, 14/2020, 2/2021) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020 и 18/2020 
и 16/2022). Пре доношење одлуке о избору, кандидати 
који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку проце-

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ну способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
Национална служба за запошљавање. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и доставља дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Директор доноси решење о избору кандида-
та по конкурсу у року од осам дана од дана достављања 
образложене листе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”.

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА”
36204 Лађевци, Лађевачка 2

тел. 036/5851-448

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

одсутне запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања (,, Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
и то: чл. 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 
1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана: да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 
1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021). Степен 
и врста образовања морају бити у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/13, 2/16, 11/16 2/17, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/202, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (доказује се изводом из казне-
не евиденције, коју прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе; да има 
држављанство Република Србије; (доказује се уверењем о 
држављанству у оригиналу или овереној копији не старије 
од 6 месеци); да зна језик на коме се остварује образовно - 
васпитни рад (српски језик). Доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик, 
у обавези су да доставе само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву 
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о 
завршеном образовању; извод из матичне књиге рођених 
(не страрији од 6 месеци - оригинал или оверена копија); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци - ори-
гинал или оверена копија); извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе, након објаве овог конкурса. 
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат по окончању конкурса а пре закључења уговора 
о раду. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” поштом на 
адресу ОШ „Драган Ђоковић Уча”Лађевци, Лађевачка бр. 
2, 36204 Лађевци или лично радним даном од 08.00 до 
14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као 
и пријаве са неовереном документацијом неће се размат-
рати. За додатне информације обратити се секретаријату 
школе на телефон: 036/5851-448.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и 
(2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 129/2021). Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (̀ `Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/20, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022). У складу са чл. 139 Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20, 129/21), у радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима прописаним Зако-
ном и то ако: има одговарајуће образовање (образовање 
је прописано чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи). У складу са чл. 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат мора да има 
и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. 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 чл. 142 ст. 1 
овог Закона; 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 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; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ да канидат има има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Докази које кандидат прилаже уз потписану пријаву: ове-
рен препис (копију) дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; оригинал или оверена фотокопија исправе 
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за 
лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци 
- оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); доказ да кандидат 
није осуђиван за напред наведена кривична дела. Извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске управе 
(не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика; Кандидат попуњава и пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати се у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 

услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претходног става. 
Потписане пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на 
адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка бр. 
10 или лично у просторије школе радним данима у времену 
од 09.00 до 12.00 часова. Пријаве које су непотпуне, небла-
говремене и које не садрже оригинале или оверене копије 
захтеваних докумената неће се узимати у разматрање. За 
додатне информације обратити се на телефон 036/379-700.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36000 Краљево, Излетничка 10
тел. 036/379-700

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС, 113/17, 95/18), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) и 
(2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 и 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20, 129/2021). Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (̀ `Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/20, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022). У складу са чл. 139 Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20, 129/21), у радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима прописаним Зако-
ном и то ако: има одговарајуће образовање (образовање 
је прописано чл. 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи). У складу са чл. 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат мора да има 
и образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова. 
Образовање из става 1 овог члана, наставник, васпитач и 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. 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 чл. 142 ст. 1 
овог Закона; 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 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; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ да канидат има има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Докази које кандидат прилаже уз потписану пријаву: Ове-
рен препис (копију) дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању; оригинал или оверена фотокопија исправе 
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ да је кандидат положио стручни испит - испит за 
лиценцу; уверење о држављанству (не старије од 6 месеци 
- оригинал или оверена копија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија); Доказ да кандидат 
није осуђиван за напред наведена кривична дела. Извод 
из казнене евиденције, прибавља кандидат у Министар-
ству унутрашњих послова надлежне полицијске управе 
(не старије од 6 месеци - оригинал или оверена копија); 
Доказ да кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли на срп-
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ском језику, а доказује се потврдом одговарајуће високош-
колске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика.; Кандидат попуњава и пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом доставља школи. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати се у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претходног става. 
Потписане пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на 
адресу: ОШ „Вук Караџић”, 36103 Краљево, Излетничка бр. 
10 или лично у просторије школе радним данима у времену 
од 09.00 до 12.00 часова. Пријаве које су непотпуне, небла-
говремене и које не садрже оригинале или оверене копије 
захтеваних докумената неће се узимати у разматрање. За 
додатне информације обратити се на телефон 036/379-700.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69

тел. 016/212-980

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Дужност дирек-
тора школе може да обавља лице које испуњава услове 
прописане чл. 122 ст. 2 и 5, чл. 139 и чл. 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони 10/2019, 
6/2020 и 129/2021). Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће високо образовање из чл. 
140 став 1 и 2 Закона о основама образовања и васпи-
тања тј. високо образовање стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: а) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) 
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. Уз то мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да поседује дозволу за рад 
(лиценца) наставника односно стручног сарадника; обу-
ку и положен испит за директора установе-лиценца за 
директора школе (кандидат који ту лиценцу не поседује 
може бити изабран, али ће бити дужан да испит за дирек-
тора школе положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита; за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; најмање 8 година рада 
на пословима образовања и васпитања у установи за 
образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Изузетно, ако се на конкурс не прија-
ви ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 став 1 и 2 Закона, за директора основне школе 
може да буде изабрано и лице које, уз испуњеност горе 
наведених услова, има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 закона, тј. високо образовање стечено на 
студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије) или на 
студијама у трајању од три године или више образовање 
за наставника основне школе; дозволу за рад наставни-
ка или стручног сарадника; обуку и положени испит за 
директора школе и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (чл. 122 став 6 Закона). Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 

сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022, 16/2022), прописани су 
степен и врста образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. Напомена: рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији НСЗ 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање; неоверене копије сматраће се непот-
пуном документацијом. Уз пријаву на конкурс кандидат 
прилаже: оверен препис / фотокопију дипломе о стече-
ном образовању у степену и врсти из Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (уз мастер диплому прилаже се и дипло-
ма основних академских студија); доказ о држављанству 
(уверење о држављанству не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (са холограмом); доказ 
о знању српског језика, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику; оверен препис / фотоко-
пију документа о положеном испиту за директора устано-
ве (лиценцу). Уколико изабрано лице нема лиценцу, биће 
у обавези да испит за директора положи у законском року; 
документ о положеном стручном испиту за наставника / 
стручног сарадника (лиценца); потврду о радном искуству 
на пословима образовања и васпитања; докази из суда и 
МУП-а да није осуђиван правоснажном пресудом, да није 
покренута истрага, нити се над њим води поступак пред 
надлежним судом (не старије од шест месеци); лекарско 
уверење (не старије од шест месеци); доказ о резултату 
стручно–педагошког надзора кандидата (извештај про-
светног саветника); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су предходно обављали дужност 
директора школе); преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима (необавезно) и предлог програма рада 
директора школе за мандатни период од четири године. 
Сви докази се достављају у оригиналу или овереној фото-
копији. Достављена документација се не враћа кандида-
ту. Кандидат, уз својеручну потписану пријаву, преглед 
кретања у служби и својеручну потписану сагласност за 
обраду личних података за потребе спровођења поступка 
конкурса и достављања истих надлежном Министарству, 
биографске податке и конкурсну документацију доставља 
поштом или лично на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора школе”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
сваког радног дана на телефон 016/212-980.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕЧЈА РАДОСТ”

16230 Лебане, Цара Душана 68
тел. 016/843-767

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или мастер струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године- васпитач, у складу са законом, на студијама 
првог степена (основне струковне студије, основне академ-
ске или специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или одговарајуће више образовање; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; неосуђиваност правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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; 
поседовање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Уз пријавни фор-
мулар кандидати достављају: извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију, уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију не ста-
рије од шест месеци; оверену фотокопију уверења или 
дипломе о стеченом образовању, уверење односно извод 

из казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности. Доказ о 
здравственој способности подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве треба послати поштом или предати 
лично на горе наведену адресу. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара Предшколске установе 
и преко телефона 016/843-767.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “КОСТА СТАМЕНКОВИЋ”

16000 Лесковац, Норвежанска 36
тел. 016/3100-100

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

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МЛАДОСТ”

Црна Трава

Васпитач у предшколској установи
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
из члана 24 став 1 Закона о раду, кандидат мора да испуња-
ва следеће услове: високо образовање на студијама првог 
степена, студијам другог степена, студијама у трајању од 
три године, вишим образовањем, односно одговарајућим 
средњим образовањем, у складу са посбеним законом, ; 
положен испит за лиценцу; две година радног искуства на 
истим или сличним пословима; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није правос-
нажно осуђиван за кривична дела за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање шест месеци и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује образовано васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс доставити: уверење о држављанству 
– не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, 
са холограмом, оригинал или оверен препис / фотокопију 
дипломе о стеченом образовању из чл.141 Закона о основама 
система образовања и васпитања, доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене  способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење), подноси само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, уверење да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица , запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела иу групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискимина-
торно понашање, оверену копију лиценце, доказ о радном 
искуству. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи у складу са чл. 154 став 2 Закона. Рок 
за подношење пријаве са важећим, односно уредно овере-
ним фотокопијама потребних докуманата је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене, 
непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 154 Закона, у року од 8 дана од дана пријема 
резлтата психолошке процене за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе из претходног става и доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 данаод дана обављењног разговора са 
кандидатима. Пријаве са потребном документацијом слати 
на адресу школе: Предшколска установа „Младост“Црна 
Трава у Црној Трави Сретена Карића 13. Сва обавештења на 
телефон:016/811-277.

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА
”ВУК КАРАЏИЋ”

15320 Љубовија, Дринска бб.
тел. 015/561-773

e-mail: vkaradzic@ptt.rs

Наставник куварства и практичне 
наставе

са 92% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 

Наука и образовање
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гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 – др.закони, 10/2019 
6/2020). Степен и врста образовања морају бити у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада трговина, угоститељство и 
туризам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 5/2015, 
16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018). 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 психолош-
ких, педагошких и медотичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, и складу са Европским системом пре-
носа бодова. Кандидат који нема образовање из члана 
142 ст. 1 обавезан је да ово образовање стекене у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу, сходно 
члану 142 ст. 2 Закона. Чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, прописано је да у радни 
однос установе може да буде примљено лице, под усло-
вима прописаним законом и то ако има: 1) одговарајуће 
образовање: виши стручни радник технологије куварства; 
виши угоститељ, ако има претходно завршен четврти сте-
пен угоститељско- туристичке струке за занимање техни-
чар кулинар или кувар; гастролог; менаџер хотелијерства; 
смер гастрологија; виши стручни радник угоститељско 
туристичке струке; смер кулинарство; виши угоститељ; 
виши угоститељ - гастролог; виши стручни радник-комер-
цијалист угоститељства; виши стручни радник организатор 
пословања у угоститељству, одсек кулинарство; менаџер 
хотелијерства, смер гастрономија; менаџер у гастрономији; 
струковни менаџер гастрономије; струковни економиста 
за туризам и угоститељство; струковни економиста на сту-
дијском програму-туризам и угоститељство; дипломирани 
менаџер гастрономије; дипломирани економиста-менаџер 
за хотелијерство; мастер менаџер – претходно завршене 
студије првог степена на студијском програму менаџер 
у гастрономији; мастер економист, претходно завршене 
студије првог степена-основне академске студије на сту-
дијском програму на судијском програму туризам и хоте-
лијерство; виши стручни радник, комерцијалист угости-
тељства. Лица треба да су претходно завршила средње 
образовање за образовни профил кувар, кувар техничар, 
кулинарски техничар и техничар кулинар. 2) Психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење не старије од 6 месеци подно-
си се пре закључења уговора о раду; 3) да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 – др.
закони, 10/2019, 6/20), да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије – уверење; 5) 
да зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад 
- српски језикУз пријавни формулар и кратку биографију 
кандидати подносе и одговарајућу документцију: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (оверену фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету - кандидати који су завршили основне студије од нај-
мање четири године по прописима који су уређивали виоко 
образовање до 10. септембра 2005. године); или оверену 
фотокопију дипломе о завршеним основним академским 
студијама првог степена и дипломе о завршеним студија-
ма другог степена - за кандидате који су завршили студије 
по прописима који су уређивали високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године) или уверење о стеченом 
образовању које не сме бити старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију потврде - уверења одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, однос-
но положеним испитима из психологије и педагогије или 
оверена копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; уверење о држављанству (не 
стрије од 6 месеци) – оригинал или оверена фотокопија; 
извод из матичне књиге рођених- оригинал или оверена 
фотокопија; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
неосуђиваности за горе наведена кривична дела; кандидат 
који није стекао образовање на српском језику доставља 
доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. За кандидате који 
уђу у ужи избор обавезна је претходна психолошка про-
цена способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од 6 месеци. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или овереним фотоко-
пијама. Пријава на конкурс треба да садржи актуелни број 

фиксног или мобилног телефона и тачну адресу пребива-
лишта. Кандидати су у обавези да попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним и попуњеним пријавним формула-
ром достављају школи. Пријаве са доказима слати у затво-
реним ковертама на горе наведену адресу, са назнаком 
„За конкурс наставник куварства – не отварати”. Контакт 
телефон 015/561-773, секретар школе. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

ОШ ”ВУКОВА СПОМЕН ШКОЛА”
15303 Тршић, Тршићки пут бб.

тел. 015/868-323
e-mail: vukovaspomenskola@gmail.com

www.vukovaspomenskola.edu.rs

Наставник математике
са 89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане зако-
ном и то да има: 1. одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 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); 2. одговарајући степен и врсту обра-
зовања у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл.гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 
18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22 и 10/22), за послове наставника 
математике; 3. психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 4. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 
129/21); 5. држављанство Републике Србије; 6. да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; Наве-
дени услови се доказују приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености услова 
из тачке 1, 2, 4, 5, и 6, саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 3, прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Приликом конкурисања, кандидат подноси докумен-
тацију којом доказује испуњеност услова за пријем у радни 
однос и то: 1. попуњен пријавни формулар који се преузи-
ма са званичне интернет странице министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије; 2. кратку 
биографију; 3. оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 4. оверена 
фотокопија уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (за кандидате који поседују наведе-
ни доказ); 5. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; 
6. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); 7. уверење надлежне полицијске управе МУП, 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 139 ст. 1. тач. 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21) - оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци; 8. лекарско уверење 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; (доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду); 9. доказ о знању српског 
језика, на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи 
кандидат доставља само ако одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Документацију о испуњености 
услова конкурса, са контакт телефоном, доставити у затво-
реној коверти, поштом или лично, сваког радног дана од 08 
до 13 часова, у року од 8 дана од дана објављивања у листу 
”Послови” са назнаком ”Конкурс – не отварати, на адресу 
школе: ОШ ”Вукова спомен школа”, Тршићки пут бб, 15303 
Тршић. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узи-
мати у разматрање. Документа из пријаве се неће враћати 
кандидатима по завршетку конкурса. Ближа обавештења се 
могу добити на телефон 015/868-323, сваког радног дана у 
времену од 08 до 13 часова.

НИШ

ОШ “ЛЕЛА ПОПОВИЋ”
18202 Горња Топоница

Миљковац

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Крављу на одређено 
време до повратка одсутног запосленог преко 

60 дана

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба: да поседују одговарајуће обра-
зовање у складу са члановима 139 - 143. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број: 
88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 
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 
и 17/2021) и то: Наставник разредне наставе. Услови: про-
фесор разредне наставе, професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - 
мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на 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 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-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 прија-
ва која садржи: попуњен и одштампан пријавни форму-
лар на званичној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ да 
кандидат 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 пре-
носа бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде 
- уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из пси-
хологије и педагогије или оверена копија уверења о поло-
женом 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, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; доказ из казнене 
евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија не 
старија од 6 месеци) да лице није осуђивано 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 родоскврнуће, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела противполне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију; потврда Повереника за заштиту равноправности о 
непостојању дискриминаторног понашања не старија од 6 
месеци; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија), 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 српском језику (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), не старије од 6 месеци. Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати уз пријаву која садржи 
податке за контакт (адреса и број телефона) достављају и 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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својеручно потписану сагласност за обраду личних пода-
така за потребе спровођења поступка конкурса. Пријаве 
доставити лично или слати на адресу: Основна школа 
„Лела Поповић” Миљковац, 18202 Горња Топоница уз 
назнаку”за конкурс”. Ближе информације можете доби-
ти код секретара школе: 018/621-724, 064/2404-666. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

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

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2. Да има одго-
варајуће образовање из члана 140 ст. 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања/Сл. гласник 
РС бр. 88/2017, 27/18-др.закони, 10/19, 06/20 и 129/21/ 
за наставника те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 ст. 1. и 2. Закона, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има одгова-
рајуће образовање из члана 140 ст. 3. истог Закона за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, а пријава која не буде садржала уверење о 
положеном испиту за директора установе неће се сма-
трати непотпуном; да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
но дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Документа којима се доказује испуњеност 
услова поред пријаве: радну биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора; диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању/оригинал или оверен препис или оверена фотоко-
пија; уверење о поседовању лиценце за рад/оригинал 
или оверен препис или оверена фотокопија; уверење о 
положеном испиту за директора-оверена фотокопија; 
потврду о радном стажу у области образовања; уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом у складу са 
одредбама члана 139 Став 1. тачка 3. Закона/оригинал 
или оверена фотокопија не старија од 6 месеци; уве-
рење о држављанству Републике Србије/оригинал или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених/оригинал или оверена фото-
копија; лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
извештај о стручно-педагошком надзору о раду канди-
дата/извештај просветног саветника; уколико је канди-
дат лице које је претходно обављало дужност директора 
установе дужно је да достави и резултат стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања установе. Права, обавезе и одговорности дирек-
тора утврђују се посебним уговором без заснивања 
радног односа на период од 4 године са пуним радним 
временом. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Прија-
ве са доказима о испуњености услова доставити путем 
поште на доле наведену адресу, или лично код секре-
тара школе са назнаком “За конкурс за избор директо-
ра” радним данима у времену од 11, 00-13, 00 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати 
у разматрање. Пријаве слати на адресу: ОШ “Доситеј 
Обрадовић” 18000 Ниш, Краљевића Марка 13-а, особа 
задужена за контакт - секретар школе, контакт телефон: 
018/4562-064.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Опис радног места: Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у разредној настави може да 
изводи лице које је стекло високо образовање за разред-
ну наставу - члан 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, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 
15/2022 и 16/2022): професор разредне наставе; профе-
сор педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом; професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу; мастер учи-
тељ; дипл. учитељ – мастер; професор разредне наставе 
и ликовне културе за основну школу. Кандидат треба да 
испуњава опште услове прописане законом за заснивање 
радног односа и посебне услове предвиђене чланом 139 и 
чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. бр. 88/2017, 27/2018 – 
др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон, 6/2020 и 129/2021), 
као и из члана 142 став 1 истог закона: обавезно обра-
зовање лица из члана 140 овог закона је 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 методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова (доказ – уверење 
надлежне установе). Образовање из става 1 овог чла-
на, наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан 
да стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Диплому о стручној спреми стеченој: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, на адре-
си: http: //www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; оверен препис /фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ о обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина, (доставља у року од једне а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу) и то: потврда високошколске устано-
ве о броју бодова; доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије и психо-
логије; уверење о држављанству, оверен препис/фото-
копију; извод из матичне књиге рођених, оверен препис/
фотокопију; доказ о познавању језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање или родоскрвњење, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; лекарско 
уверење (уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима) – доставља се 
пре закључења Уговора о раду. Уверења, не старија од 
6 месеци. Рок за пријаву на конкурс је 8 (осам) дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуна и неблаговреме-
на документација неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
слати на адресу: ОШ ”Вук Караџић” 18210 Житковац. Кон-
такт телефони: 018/887-055.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18000 Ниш, Београдска 2

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос, ради обављања послова настав-
ника разредне наставе може бити примљен кандидат 
који испуњава услове прописане чланом 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то: да 
има одговорајуће образовање - према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ник у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2921, 1/2022, 5/2022, 6/2022 и 10/2022); да има 
држављанство РС; да има психичку, физичку и здраствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична дела из 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-
криминатнорно понашање; 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 дужни да при-
ложе одговарајућу документацију којом доказују испуње-
ност прописаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци) оригинал или оверену фотокопију; извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о неосуђиваности (не старије од шест месеци) оригинал 
или оверену фотокопију; лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
(доказ подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду); потврду Повереника за заштиту равноправности 
о непостојању дискриминаторног понашања не старију 
од 6 месеци или оверена фотокопија; доказ о знању срп-
ског језика подносе само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а конкурсну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве 
и приложена документација се не враћају. Неблаговре-
мене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Вук 
Караџић” Ниш (за конкурсну комисију), Београдска бр. 2. 
Лице задужено за давање обавештења о конкурсу је секре-
тар школе, телефон: 018/252-976.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

21217 Бачко Градиште, Школска 33

1. Наставник предметне наставе на 
српском језику – математика

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. и 88/2017, 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21), опште услове из Закона о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр.: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), и то: да има одговарајуће високо образо-
вање, прописано чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 
и тачка 2) истог члана, као и чланом 142 став 1 и став 2; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

2. Наставник предметне наставе на 
српском језику - немачки језик

са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр.. и 88/2017, 27/18 - др. закон, 
10/19, 6/20 и 129/21), опште услове из Закона о раду 
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(„Сл. гласник РС”, бр.: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), и то: да има одговарајуће високо образо-
вање, прописано чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 
и тачка 2) истог члана, као и чланом 142 став 1 и став 2; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
је држављанин Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс доставити: пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете; пријаву на кон-
курс са основним биографским подацима; оверену копију 
или оригинал дипломе о стеченој врсти и степену обра-
зовања; оверену копију или оригинал извода из матичне 
књиге рођених – документ не старији од 6 месеци; оверену 
копију или оригинал уверења о држављанству – документ 
не старији од 6 месеци; доказ да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела прописана чланом 
139 став 1 тачка 3 документ не старији од 6 месеци - доку-
мент издаје МУП; доказ да за лице није донето решење о 
спровођењу истраге, није подигнута оптужница или донет 
оптужни предлог за кривична дела - документ не старији 
од 6 месеци - документ издаје суд; доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење). Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са документацијом се под-
носе лично или поштом на адресу: Основна школа „Све-
тозар Марковић”, 21217 Бачко Градиште, ул. Школска бр.: 
33, са назнаком „За конкурс ____ (навести радно место на 
које се конкурише)“. Ближе информације могу се добити на 
телефон 021/2906-039.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
21241 Каћ, Краља Петра I 9

Наставник биологије
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
то: за наставника разредне наставе одговарајуће високо 
образовање стечено 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 предмет 
или групу предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука или високо образо-
вање стечено 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 сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); 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 језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање. Пријаве се достављају лично или поштом 
на горе наведену адресу. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да доставе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, не старија од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); доказ да против кандидата није покре-
нут кривични поступак из члана 139 став 3 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (потврда / 
уверење надлежног основног суда оригинал или оверена 
фотокопија не старија од 6 месеци; доказ из казнене еви-
денције МУП-а да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нављење, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија) не старија од 6 месеци; доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад доставља се само ако кандидат није стекао образовање 
на српском језику, а доказује се потврдом високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена копија). Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену способности кади-
дата за рад са децом и ученицима извршиће Национал-
на служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. У складу са чланом 154 став 2 Закона о систему 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 
27/2018) кандидати попуњавају пријавни формулар који је 
доступан на званичној интернет страни Министарства про-
свете. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 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 и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам дана од дана 
обављања разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана достављене образложене листе кандидата у складу са 
чланом 154 став 7 Закона о Основама система образовања 
и васпитања. Потребну документацију доставити лично 
сваки радни дан у периоду од 08.00 до 13.00 часова или 
поштом на горе наведену адресу. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОШ “МОША ПИЈАДЕ”
21429 Бачко Ново Село, Вука Караџића 4

1. Наставник српског језика 
са 94,44% радног времена

2. Наставник математике
са 88,89% радног времена

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.

3. Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни однос 
под условима из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да има одговарајуће образовање и 
то: у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, одговарајуће образовање из 
области правних наука, стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. год; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторе-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: радну биографију; 
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о дипломирању; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; извод из 
казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела, које издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од шест месеци); доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на српском јези-
ку, а доказ треба да буде издат од стране високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докумената (ориги-
нал или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе 
морају бити оверене од стране надлежног органа, у супрот-
ном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и небла-
говремене пријаве. Кандидати који испуњавају услове кон-
курса 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 на конкурсу, доставиће 
уверење о здравственој способности пре закључења угово-
ра о раду (не старије од шест месеци). Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити лично или поштом, на горе 
наведену адресу са назнаком “Пријава на конкурс“ у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и небла-
говремена пријаве неће бити узете у разматрање.

ОШ “СВЕТИ САВА”
21428 Плавна, Маршала Тита 48

1. Стручни сарадник, педагог
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба: 1) да имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - и други закон, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021); да имају одговарајуће високо образовање и 
то: високо образовање на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер стуковне студије, специја-
листичке академске студије), или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доказ се доставља при закљу-
чењу уговора о раду); 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
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ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. (односи се на кандидате који образовање нису стекли 
на српском језику).

2. Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни однос 
под условима из чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да има одговарајуће образовање и 
то: у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, одговарајуће образовање из 
области правних наука, стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. год; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторе-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: радну биографију; 
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о дипломирању; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству; оригинал или оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених; извод из 
казнене евиденције као доказ о неосуђиваности за горе 
наведена кривична дела, које издаје надлежна полицијска 
управа (не старије од шест месеци); доказ о познавању 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на српском јези-
ку, а доказ треба да буде издат од стране високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докумената (ориги-
нал или оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе 
морају бити оверене од стране надлежног органа, у супрот-
ном неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и небла-
говремене пријаве. Кандидати који испуњавају услове кон-
курса 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 на конкурсу, доставиће 
уверење о здравственој способности пре закључења угово-
ра о раду (не старије од шест месеци). Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити лично или поштом, на горе 
наведену адресу са назнаком “Пријава на конкурс“, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и небла-
говремена пријаве неће бити узете у разматрање.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„МИЛЕВА МАРИЋ”

Тител, Главна 7 и 9

Чистачица
УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020. и 129/2021.), и то: да има одгова-
рајуће образовање, основно образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела 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.

ОСТАЛО: кандидат доставља установи одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете (www.mpn.gov.rs); оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (уверење о 
некажњавању из казнене евиденције МУП-а) не старије од 
шест месеци; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству, не старије од шест месеци; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, не 
старије од шест месеци; доказ о познавању српског јези-
ка (осим кандидата који су образовање стекли на српс-
ком језику). Лекарско уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, прибавља се пре закључења уговора. Сви наведени 
докази који су саставни део пријаве на конкурс морају бити 
у оригиналу или оверени. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс 
за избор на радно место чистачице заједно са потребном 
документацијом доставља се у затвореним ковертама на 
адресу школе: СТШ „Милева Марић” - Тител, Главна број 7 
и 9, са назнаком „Конкурс за избор на радно место чистчаи-
це” или лично у секретаријату школе сваког радног дана од 
8.00 до 14.00 часова. Школа нема обавезу да пријављеном 
кандидату враћа документацију. 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. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања у службеној пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запошљавање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
21000 Нови Сад, Пушкинова 28

1. Наставник предметне наставе технике 
и технологије

(1 извршилац са 90% радног времена, 
2 извршиоца са 100% радног времена)

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 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 129/2021) и Правилником о врсти и степену 
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 то: (1) стечено звање: (2) професор 
техничког образовања; (3) професор технике; (4) профе-
сор технике и информатике; (5) професор информатике 
и техничког образовања; (6) професор техничког образо-
вања и машинства; (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 обра-
зовања и хемије; (14) дипломирани педагог за физику и 
опптетехничко образовање ОТО; (15) дипломирани про-
фесор физике и основа технике за основну школу; (16) 
професор физике и основа технике за основну школу; (17) 
професор техничког образовања и васпитања; (18) про-
фесор 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: 1. да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: а) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; б) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-

гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. Општи 
услови: 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 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: радну и 
личну биографију са наведеном адресом становања, мејл 
адресом и бројем телефона; попуњен формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања који се 
преузима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије; 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); оригинал 
или оверена копија дипломе о стручној спреми; 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 3 месеца; доказ о здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
се подносе у затвореној коверти са назнаком „За конкурс 
за наставника технике и технологије”, лично или поштом 
на адресу Основна школа „Соња Маринковић”, Нови Сад, 
Пушкинова 28. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у часопису „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити од секре-
тара Школе на број телефона 021/6364-787, сваког радног 
дана од 9.00 до13.00 часова.

2. Библиотекар
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос у складу са члановима 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 129/2021), 
односно, 1) да има одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о врсти и степену 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) - 
библиотекар, 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 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 санк-
цију, и да за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова овог конкурса под 1) и 3)-5) саставнни су део прија-
ве на конкурс и подносе се у виду оверених фотокопија, а 
доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију, заједно са попуњеним и одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Уз пријавни формулар са званичне 
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интернет странице Министарства просвете, потребно је да 
кандидат достави: оригинал или оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; радну и личну био-
графију са наведеном адресом становања, мејл адресом 
и бројем телефона; оригиналили оверену копију уверења 
Министарства унутрашњих послова – надлежне полицијске 
управе да кандидат није осуђиван за дела прописана чла-
ном 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 3 месеца); оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичних књиге рођених (на прописаном 
образцу); оригинал или оверену копију доказа о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику, а 
доказује се потврдом високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика); 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). Кандидате који 
испуњавају услове конкурса, конкурсна комисија упућује на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања, применом стандардизованих поступака. Напомена: 
Подаци који се прикупљају у току конкурсног поступака 
биће искоришћени искључиво у сврху обраде података у 
конкурсном поступку, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни фор-
мулар са потребном документацијом, односно доказима о 
испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у часопису „Послови”, у затвореној 
коверти, са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос на 
радном месту библиотекара”, лично или поштом на адресу 
Основна школа „Соња Маринковић”, Пушкинова 28, Нови 
Сад. На полеђини коверте навести име и презиме, адре-
су и број телефона за контакт. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе радним данима 
од 9-13 часова, лично или путем телефона 021/6364-787. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

3. Наставник енглеског језика
у мађарској настави, са 54% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 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 129/2021) и Правилником о врсти и степену 
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 то: 1) да има одговарајуће високо 
образовање стечено: А) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
Б) високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та 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 образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова овог кон-
курса под 1) и 3)-5) саставнни су део пријаве на конкурс, а 
доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају одштампан пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, а потреб-
ну документацију, заједно са попуњеним и одштампаним 
пријавним формуларом доставља школи, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
потребно је да кандидат достави: оригинал или оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
прописаном чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; радну и личну биографију 
са наведеном адресом становања, мејл адресом и бројем 
телефона; оригинал уверења Министарства унутрашњих 

послова – надлежне полицијске управе да кандидат није 
осуђиван за дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 3 месеца); оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену копију извода из матич-
них књиге рођених (на прописаном образцу); оригинал 
или оверену копију доказа о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду). Кандидате који испуњавају услове конкурса, 
конкурсна комисија упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Напомена: Подаци који се прикупљају у 
току конкурсног поступака биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/18). Пријавни формулар са потребном документа-
цијом, односно доказима о испуњавању услова, доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у часопису 
„Послови”, у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место наставника енглеског 
језика у мађарској настави”, лично или поштом на адресу 
Основна школа „Соња Маринковић”, Пушкинова 28, Нови 
Сад. На полеђини коверте навести име и презиме, адресу 
и број телефона за контакт. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе радним данима од 
9 до 13 часова, лично или путем телефона 021/6364-787. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

4. Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 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 129/2021) и Правилником о врсти и степену 
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 то: 1) да има одговарајуће високо 
образовање стечено: А) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
Б) високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова овог конкурса под 1) 
и 3)-5) саставнни су део пријаве на конкурс и подносе се у 
виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а потребну документацију, заједно са попуњеним 
и одштампаним пријавним формуларом доставља школи, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, потребно је да кандидат достави: оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, прописаном чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; радну и личну 
биографију са наведеном адресом становања, мејл адре-
сом и бројем телефона; оригинал уверења Министарства 
унутрашњих послова – надлежне полицијске управе да 
кандидат није осуђиван за дела прописана чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 3 месеца); оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену копију извода из матич-

них књиге рођених (на прописаном образцу); оригинал 
или оверену копију доказа о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења уго-
вора о раду). Кандидате који испуњавају услове конкурса, 
конкурсна комисија упућује на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Напомена: подаци који се прикупљају у 
току конкурсног поступака биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл. гласник РС”, 
бр. 87/18). Пријавни формулар са потребном документа-
цијом, односно доказима о испуњавању услова, доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у часопису 
“Послови”, у затвореној коверти, са назнаком “За конкурс за 
наставника разредне наставе на неодређено време”, лично 
или поштом на адресу Основна школа „Соња Маринковић”, 
Пушкинова 28, Нови Сад. На полеђини коверте навести 
име и презиме, адресу и број телефона за контакт. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле радним данима од 9 до 13 часова, лично или путем теле-
фона 021/6364-787. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ”
Петроварадин, Прерадовићева 6

1. Наставник предметне наставе 
математика

са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни 
однос у школи може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 
3, 4 и 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 
1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона) Наставник 
је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (б) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник 
конкурса треба да испуњава и услове из члана 3 став 1 тач-
ка Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21 и 4/21 - у даљем тексту: Правилник), односно учес-
ник конкурса треба да је: професор математике, дипломи-
рани математичар, дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, про-
фесор информатике - математике, дипломирани матема-
тичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
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математике - мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер математи-
чар - професор математике. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани-мастер треба да 
имају завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета геометрија или 
основи геометрије) или двопредметне наставе математике 
и физике односно математике и информатике. У складу са 
чланом 141 став 7 послове наставника и стручног сарадни-
ка, може да обавља лице које је стекло средње, више или 
високо образовање на српском језику (на коме се остварује 
образовно-васпитни рад), или је положило испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве (за наставника предметне наставе и стручне сараднике). 
Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Образовање из претходног става наставник је оба-
везан да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142 
став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру 
акредитованог студијског програма или као програм обра-
зовања током читавог живота, у складу са прописима који-
ма се уређује високо образовање. Сматра се да наставник, 
који је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из члана 142 став 1 Закона. 

2. Наставник предметне наставе техника 
и технологија

УСЛОВИ: Члан 139 став 1 Закона прописује да у радни 
однос у школи може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Докази о испуњености услова под тачком 1, 3, 4 и 5 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) 
овог конкурса прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Услови у погледу образовања наставника (члан 140 став 
1 и 2, члан 141 став 2 и 7 и члан 142 Закона). Наставник 
је лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (б) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из тачке 1) подтачка (б) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. Учесник 
конкурса треба да испуњава и услове из члана 3 став 1 тач-
ка Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Службени глас-
ник РС – Просветни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/2019, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 
3/21 и 4/21 - у даљем тексту: Правилник), односно учес-
ник конкурса треба да је: професор техничког образовања, 
професор технике, професор технике и информатике - про-
фесор информатике и техничког образовања, професор 
техничког образовања и машинства, професор технике и 
машинства, професор машинства, професор електротехни-

ке, 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, дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, професор физике и основа тех-
нике за основну школу, професор техничког образовања и 
васпитања, професор техничког васпитања и образовања, 
професор политехничког образовања и васпитања, про-
фесор политехничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања, професор технике и графич-
ких комуникација, професор производно-техничког обра-
зовања, дипломирани педагог за техничко образовање, 
дипломирани педагог за физику и основе технике, профе-
сор основа технике и производње, професор политехнике, 
професор технике и медијатекарства, професор техничког 
образовања и медијатекар, дипломирани физичар - про-
фесор физике и основа технике за основну школу - мас-
тер, дипломирани професор 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 тех-
нике и информатике, мастер професор технике и инфор-
матике за електронско учење, мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
области техничког и информатичког образовања). Наставу 
из предмета одређених у ставу 1 овог члана могу да изводе 
и лица која су завршила двопредметне студије на факул-
тету, ако су на том факултету савладала програм из тих 
предмета у трајању од осам семестара. У складу са чланом 
141 став 7 послове наставника и стручног сарадника, може 
да обавља лице које је стекло средње, више или високо 
образовање на српском језику (на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад), или је положило испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(за наставника предметне наставе и стручне сараднике). 
Обавезно образовање наставника прописано чланом 142 
став 1 Закона је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова Образовање из претходног става наставник је оба-
везан да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Програм за стицање образовања из члана 142 
став 1 Закона остварује високошколска установа у оквиру 
акредитованог студијског програма или као програм обра-
зовања током читавог живота, у складу са прописима који-
ма се уређује високо образовање. Сматра се да наставник, 
који је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу има образовање из члана 142 став 1 Закона.

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 на 
адресу школе у року од 8 дана, од дана објављивања кон-
курса у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Потребна документација: оригинал, или овере-
на фотокопија одговарајуће дипломе (уверења); кандидат 
који није стекао образовање на српском језику доставља 
доказ (потврду или уверење), да је положио испит из срп-
ског језика са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе; оригинал или оверена фотокопија 
уверења Министарства унутрашњих послова којим канди-
дат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3) Закона (не старије од шест месеци); оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Напомена у вези 
образовања стеченог у некој од република СФРЈ, образо-
вања стеченог у систему војног школства и образовања 
стеченог у иностранству: I Када је образовање стечено 
у некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Срп-
ској, а врста образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона, министар, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће високошкол-
ске установе, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника. II Када је 
образовање стечено у систему војног школства, испуње-
ност услова у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, утврђује 
решењем министар. III Када је образовање стечено у 
иностранству, испуњеност услова у погледу стеченог обра-
зовања за обављање послова наставника, на основу акта 
о признавању стране високошколске исправе и мишљења 
одговарајуће високошколске установе, утврђује решењем 
министар. Кандидати под I, II, III достављају оригинал или 

оверену фотокопију одговарајућег решења министра. Сви 
докази морају бити достављени у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријавни фор-
мулар са документацијом доставити на адресу: ОШ „Јован 
Дучић” Петроварадин, 21000 Нови Сад, Прерадовићева 6, 
са назнаком “За конкурс ___ (навести радно место за које 
се конкурише“. Сва потребна обавештења можете добити 
од секретара школе, лично или на телефон 021/6433-201.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ПЛАВИ ЧУПЕРАК”

21240 Тител, Доситејева бб.

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: кандидат за радно место васпитач може да буде 
примљен у радни однос под условима из Члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: 1) да има 
завршену одговарајућу стручну спрему за васпитаче: на 
студијама првог степена, студијама другог степена, сту-
дијама у трајању од три године или одговарајуће више 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује васпитно-обра-
зовни рад; 6) да има лиценцу за рад или да у року од две 
године од дана заснивања радног односа положи испит за 
лиценцу.

ОСТАЛО: докази о испуњености услова за радно место 
васпитача и за радно место медицинске сестре - васпитача 
под 1), 3), 4), 6), 7) саставни су део пријаве на конкурс и 
подносе се у оригиналу или у виду оверених фотокопија, а 
доказ под 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Докази о испуњености услова под 1), 2), 3) и 4) саставни 
су део пријаве на конкурс и подносе се у оригиналу или 
у виду оверених фотокопија. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Потребно је доставити следећу документацију: диплому о 
завршеном одговарајућем образовању (оригинал или ове-
рену фотокопију); извод из казнене евиденције, односно 
уверење основног суда као доказ да лице није осуђивано 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); лиценцу за рад 
(оригинал или оверену фотокопију) уколико је кандидат 
поседује. Конкурс отворен осам дана од дана објављи-
вања у публикацији Послови. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор (васпитачи) у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стардандизованих поступака. Решење о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни 
формулар и потребну документацију треба послати на горе 
наведену адресу установе. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 021/2960-292.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА”

21216 Надаљ, Светог Саве 31

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у 
чл. 139, 140 и 142 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 сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка 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, 
19/2020 3/2021 И 4/2021), и то: 1) да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 

Наука и образовање
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из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2. високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2)да 
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 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 да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије и 
5)зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачке 1) 
и 3)–5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се 
у виду оигинала или оверених фотокопија, а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни форму-
лар са сајта Министарства просвете, пријаву на конкурс са 
основним биографским подацима, оверену копију или ори-
гинал дипломе о стеченој врсти и степену образовања, ове-
рену копију или оригинал извода из матичне књиге рође-
них – документ не старији од 6 месеци, оверену копију или 
оригинал уверења о држављанству – документ не старији 
од 6 месеци, доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривична дела прописана чланом 139 став 1 
тачка 3 документ не старији од 6 месеци - документ издаје 
МУП, доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење). Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за запошљавање. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са документацијом се подносе лично или поштом 
на адресу: Основна школа „Жарко Зрењанин Уча”, 21216 
Надаљ, Светог Саве 31, са назнаком „За конкурс наставник 
предметне наставе - математика”. Ближе информације могу 
се добити на телефон 021/2239-015, 021/2239-173.

ОСНОВНА ШКОЛА
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”
Гајдобра – Нова Гајдобра

21432 Гајдобра, Невесињска 2

Наставник немачког језика
са 90% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у складу са чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/21), да је 
врста стручне спреме наставника немачког језика у складу 
са Правилника о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/20, 3/21), посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са ученицима (уверење надлежне установе тражиће 
се накнадно од изабраног кандидата, пре закључења уго-
вора), психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима на захтев школе извршиће Национална служба 
за запошљавање; поседовање држављанства РС; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
пријавни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ЦВ; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању; оригинал уверење 
из казнене евиденције о неосуђиваности (прибављено од 
стране надележног органа МУП-а, не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверена копија уверења о држављанству РС; 
оригинал или оверена копија извода из МКР, фотокопију 
личне карте; доказ о познавању српског језика подноси 
само кандидат који није стекао диплому на српском језику. 
Пријаве се подносе на горе наведену адресу. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОШ ”ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
Бачка Паланка

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

са 50% норме

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, као и на основу 
(“Сл. гласник РС”, 27/2018 – др. закон 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021-), и Правилником о организацији 
и систематизацији послова ОШ „Десанка Максимовић” Бач-
ка Паланка: 1. да има одговарајуће образовање, средње 
образовање: четврти степен стручне спреме правног - еко-
номског смера; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (уверење надлеж-
не установе тражиће се накнадно од изабраног кандида-
та, пре закључења уговора); 3. да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна језик на ком се остварује образовно-васпитни 
рад; 6. психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима на захтев школе извршиће Национална служ-
ба за запошљавање. Рок за пријављивање 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, који 
се преузима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; ЦВ; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем образо-
вању; оригинал уверење из казнене евиденције о неосуђи-
ваности (прибављено од стране надележног органа МУП-а, 
не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); извод из МКР; фотокопију личне кар-
те; доказ о познавању српског језика подноси само канди-
дат који није стекао диплому на српском језику. Пријаве 
слати на адресу школе, са назнаком “За конкурс за рефе-
рента за правне, кадровске и административне и послове”. 
Ближе информације о конкурсу могу да се добију код секре-
тара школе и преко броја телефона 021/750-574.

ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”
21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 12б

1. Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 55% радног времена

2. Наставник технике и технологије
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидат мора испуња-
вати услове за заснивање радног односа прописане чл. 
139 ЗОСОВ, односно да: 1) има одговарајуће образовање 
прописано законом у складу са чланом 140 ЗОСОВ; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није 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 прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из 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. Пријаве 
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, на адресу ОШ “Васа Стајић” Нови Сад, улица војводе 
Книћанина 12б, 21000 Нови Сад. Уз пријаву кандидати су 
дужни да доставе: оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидат који има образовање 
стечено на студијама другог степена доставља и оверену 
фотокопију дипломе основних академских студија); ориги-
нал/оверена фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци; оригинал/оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал/
оверена фотокопија уверења о неосуђиваности, не старије 
од 6 месеци; доказ да зна српски језик – уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику; радна 

биографија; фотокопија личне карте (очитана уколико је 
чипована); пријавни формулар са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни 
формулар, са сајта Министарства просвете, са документа-
цијом слати препорученом поштом или доставити лично 
у школу, у затвореној коверти, са назнаком „За конкурсну 
комисију” на горе наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ ПИНКИ”
21400 Бачка Паланка

Трг братства јединства 12

Дефектолог наставник
у продуженом боравку у посебним условима 

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
Законом о раду, треба да испуњава услове из чл. 139 и 
чл.140 Закона: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 Закона и у складу са Правил-
ником о степену и 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. 17/2018 и 6/2020). Кандидат треба 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Кандидат не може да буде лице које 
је осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, 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 дискриминаторско понашање; има држављан-
ство Републике Србије, зна српски језик на којем се ост-
варује образовно- васпитни рад. Кандидати уз попуњен 
пријавни формулар са званичне странице Министарства 
просвете науке и технолошког развоја прилажу и: кратку 
биографију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању, извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију 
или трајни са холограмом), уверење о држављанству (не 
старији од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију 
или трајни са холограмом), доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 
став 1 Тачка 3 Закона – уверење из МУП-а (не старије од 
6 месеци). Лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима доказ 
подноси кандидат пре закључења уговора о раду (не ста-
рије од 6 месеци). Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања текста конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу школе: Основна шко-
ла „ Херој Пинки”, Трг братства јединства 12, 21400 Бачка 
Паланка, или донети лично у просторије школе, радним 
даном од 09.00 до 13.00 часова. Пријаве слати на адресу 
школе: Основна школа „ Херој Пинки”, Трг братства једин-
ства 12, 21400 Бачка Паланка, или донети лично у прос-
торије школе, радним даном од 09.00 до 13.00 часова, са 
назнаком: „ Конкурсна документација за радно место дефе-
ктолог - наставника у продуженом боравку у посебним 
условима”. Ближа обавештења се могу добити у секрета-
ријату школе или на телефон 021/6040687.

ПАНЧЕВО

ПУ „КОЛИБРИ“
26210 Ковачица, Др Јанка Булика бб.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог дуже од 60 дана, за рад у Црепаји

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 Законом о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021 
даље: Закон) и то да: 1) има одговарајуће образовање: 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије); високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 

Наука и образовање
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године или вишим образовањем; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) 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; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Диплома о стеченом образовању на срп-
ском језику које се приложи као доказ под тачком 1 сматра 
се доказом о знању српског језика под тачком 5.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: одштампан и 
попуњен пријавни Формулар преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС, формулар за конкурисање; радну биографију (ЦВ), 
тачну адресу пребивалишта и контакт телефон; оверену 
фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених; извод из казнене 
евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика подносе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику; 
пре закључења уговора о раду кандидат који је изабран 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или фотокопији (оверено, не старије 
од 6 месеци). Приложена конкурсна документација неће 
се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у свр-
ху спровођења законом предвиђеног поступка - конкурса 
за пријем у радни однос на одређено време. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Пријаве се подносе лично у 
објекту установе у Ковачици у канцеларији секретара, рад-
ним даном од 9.00 до 13.00 часова или слати путем поште 
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за васпи-
тача”, у затвореној коверти. Информације о конкурсу могу 
се добити у предшколској установи код секретара на теле-
фон: 013/662-122, од 10.00 до 13.00 часова. Конкурс остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у листу Националне 
службе за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “МИША СТОЈКОВИЋ”
26223 Гај, Мише Стојковића 204

тел. 013/755-215
e-mail: osgaj@mts.rs

Наставник математике

Наставник немачког језика
са 77,77% радног времена

Наставник физике
са 50% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо обра-
зовање из члана 139 и члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 – 
др. закон, 6/2020 и 129/2021 - даље Закон) за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, за педагога или пси-
холога, односно лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање, и то: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 
при чему мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и образовање из психолошких и педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (кандидат мора да има степен и врсту стручне спре-
ме у складу са важећим Правилником о степену и врсти 

образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). Кандидат поред одгова-
рајућег образовања мора да има: 1) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 2) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3) има држављанство Републике 
Србије; 4) зна српски језик. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: Уз пријаву доставити: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc и потписана пријава са радном био-
графијом; оригинал или оверену фотокопију дипломе одго-
варајућег степена и врсте стручне спреме (не старију од 
шест месеци од дана објављивања огласа); оригинал или 
оверена копија потврде/уверења о стицању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина (кан-
дидат који је положио испит за лиценцу може доставити 
доказ о положеном испиту у оригиналу или овереној копији 
(не старије од шест месеци од дана објављивања огласа)); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци од дана 
објављивања огласа); оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од шест месе-
ци од дана објављивања огласа), доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања - уверење из 
МУП-а (не старије од шест месеци од дана објављивања 
огласа); доказ да зна српски језик кандидат доставља само 
уколико образовање није стекао на српском језику; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду (лекарско уверење) - не старије од шест месеци од 
дана објављивања огласа. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази, биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака - о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим пријавама. 
Након обављене психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима, конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и обавља разговор са кандидатима, а о датуму обављања 
разговора, кандидати ће бити обавештени на број телефо-
на који напишу на пријави. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријавом на конкурс кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка - кон-
курса за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Пријаве на конкурс за избор наставника под-
носе се у затвореној коверти лично или путем препоруче-
не пошиљке на адресу: Основна школа “Миша Стојковић” 
Гај, Мише Стојковића 204, 26223 Гај уз напомену „Конкурс 
за (назначити радно место) - не отварати”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање као 
ни фотокопије докумената које нису оверени од стране 
надлежних органа. Решење о избору кандидата биће доне-
то у року предвиђеном у чл. 154 став 8 Закона. Сва потреб-
на обавештења о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на број телефона: 013/755-215.

Сервирка
са 60% радног времена

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 средње образовање, изузетно: 
основно образовање и радно искуство на тим пословима 
стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу рад-
них места у јавним службама и другим организацијама у 
јавном сектору; 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 да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 

Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом и потписаном пријавом са радном био-
графијом достављају школи. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: попуњен формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања (доступан 
на званичној интернет страници Министарства просвете) 
и пријава са радном биографијом; доказ о одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе траженог сте-
пена и врсте образовања, односно уверења - ако диплома 
није издата – не старије од шест месеци); уверење о нео-
суђиваности правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање- уверење из МУП-а 
(не старије од 6 месеци); доказ о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старија од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(достављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику.Уколико кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија). Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање.. Пријаве треба послати на адресу: ОШ “Миша 
Стојковић” Гај, Мише Стојковића 204, 26223 Гај. Пријаве 
се подносе у затвореној коверти са назнаком “Конкурс за 
пријем у радни однос на радно место сервирка”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, број телефона: 013/755-215.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”

26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

1) Наставник математике

2) Наставник физике
са 80% радног времене

3) Чистачица

4) Наставник српског језика и 
књижевности

са 22,22% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене са рада 

преко 60 дана

УСЛОВИ: у погледу врсте и степена образовања: за посло-
ве под редним бројем 1, 2 и 4: лице са одговарајућим висо-
ким образовањем: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) овог члана мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, наставник јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем. 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 РСПросветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022) за послове наставника 
математике, наставника музичке културе, педагога и психо-
лога школе. За послове под редним бројем 3: први степен 
стручне спреме-завршено основно образовање. У радни 

Наука и образовање
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однос у може да буде примљено лице које: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, одузимање 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 понашања; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Наведени услови се доказују при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидати попуњавају пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете). 
Кандидат заједно са одштампаним пријавним формуларом 
треба да достави: доказ о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству- копија); оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 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 понашање; 
не старији од 6 месеци; доказ о знању српског језика/доказ 
о знању српског језика и језика на којем ће остваривати 
образовно-васпитни рад код послодавца (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку/на српском језику и на језику на којем ће остваривати 
образовно-васпитни рад код послодавца); радну биогра-
фију (осим за лица која први пут заснивају радни однос). За 
послове под редним бројем 1и 2 лица која имају положен 
стручни испит могу доставити оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу (није обавезно). Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Кандидати који уђу у ужи избор биће позва-
ни на разговор. Попуњени и одштампани пријавни форму-
лар (налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја) са потребном 
документацијом се достављају у року од 8 дана од дана 
оглашавања у публикацији Службени гласник РС непо-
средно или путем поште на горе наведену адресу, са назна-
ком “За конкурс” са напоменом за које радно место. Након 
истека рока за достављање пријаве није могуће доставити 
доказе о испуњености услова. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. 

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„ВАСА ПЕЛАГИЋ”

26220 Ковин, Цара Лазара 261
тел. /факс: 013/742-200, 744-893, 744-632

e-mail: vasapelagickovin@gmail.com
www.vasapelagickovin.edu.rs

Административни радник
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Послове може да обавља лице са стеченим 
средњим образовањем и познавањем рада на рачунару.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Послове може да обавља лице са стеченим 
средњим образовањем у области информационих система 
и технологија.

ОСТАЛО: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24. став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење), 
посебних услова предвиђених 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) кандида-
ти треба да испуњавају и посебне услове утврђене у члану 
139 140 142 144. 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 то: 1) да имају одгова-

рајуће образовање; 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност; 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање 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 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 су држављани РС и 5) да знају српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови под тачком 1 - 4 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова под тачком 1), 
3) 4) и 5) (диплома, уверење о некажњавању, држављан-
ство и доказ о познавању језика) саставни су део пријаве 
на конкурс и подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ под 
тачком 2) (лекарско уверење) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници министарства, који ће уз 
потребну документацију доставити установи.Конкурс ће 
бити отворен 8 дана од дана објављивања.Уз пријаву кан-
дидат подноси: 1. диплому, 2. уверење да није кажњаван за 
назначена кривична дела, 3. уверење о држављанству РС 
(које није старије од 6 месеци), 4. доказ да је стекао обра-
зовање на српском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома издата на српском језику која је приложена као 
доказ по тачком 1. сматра се доказом о знању српског јези-
ка) и 5. попуњен формулар који се може преузети на интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, све у оригиналу или у овереној фотокопији.Прија-
ве са потребном документацијом слати на адресу: Средња 
стручна школа „Васа Пелагић” Ковин 26220, ул. Цара Лаза-
ра бр. 261. тел. 013/742-200.Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“ДЕЧЈА РАДОСТ”
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

тел. 013/345-955

Оглас објављен 25.01.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“ (броју 1024), поништава се у целости.

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

Наставник српског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 77,77% радног 
времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 став 1, тачка 1. и 2., и чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021, 
даље Закон) као и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС- Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021) и то: да 
има одговарајуће високо образовање, 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; и зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном 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 (не старији 
од шест месеци); доказ о знању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи (доказ 
доставља кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду). Напомена: у складу са 
чланом 154. став 2. Закона, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве као и фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ 
„Доситеј Обрадовић” 26230 Омољица, Трг Светог Саве бр. 
3, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, с наз-
наком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

26000 Панчево, Лава Толстоја 30
тел. /факс: 013/344-998

e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Наставник математике

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће високо образовање сходно 
члану 140 став 1-2. Закона о основама система образовања 
и васпитањаи и Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому о одго-
варајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања - не старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству РС - не старије од 6 месеци и доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику. Уколико се подносе фотокопије докумената, 
исте морају бити оверене. Докази о испуњености услова из 
тачке1, 3, 4 и 5. саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2. о психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са децом и ученицима, лекарско уверење, подноси 
изабрани кандидат пре закључивања уговора о раду. Прет-
ходну психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију о испуње-
ности услова за рад на наведеном радном месту, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају на адре-
су школе у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ПАЈА МАРГАНОВИЋ”

26225 Делиблато, Маршала Тита 89
тел. 013/765-280

e-mail: osdeliblato@mts.rs

Наставник историје
са 55% радног времена

Наставник математике

Наставник немачког језика
са 66% радног времена

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање. У складу са чланом 140 
и 141. Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање на: сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: 1. студије другог степена из научне, односно стручне 
обласи 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. (то лице 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, изузетно, наставник јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне студије и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишем образовањем. Лице из горе наве-
дених ставова мора имати образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова од којих је најмање 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са европским сиситемом 
преноса бодова. Сматра се да наставник, васпитач и струч-
ни сарадник који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има неопходно образовање. Лице такође 
треба да има звање у складу са Правилником о степену и 
врсти наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21); 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 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, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно 
– васпитни рад. Доказ о испуњености услова из тачке под 
5. кандидат доказује: дипломом у случају да је завршио и 
стекао образовање на српском језику и самим прилагањем 
дипломе, доказао је испуњеност из услова из тачке под 5. У 
случају да је кандидат стекао образовање на страном јези-
ку потребно је да достави доказ да је положио испит из 
језика на коме се одвија образовно васпитни рад по програ-
му одговарајуће високо школске установе. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1., 3., 4. и 5. подносе се уз пријаву 
на конкурсу, а доказ из тачке под 2. Изабрани кандидат 
подноси приликом закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министартсва просвете, науке и техно-
лошког развоја. Неопходно је доставити: 1. пријавни фор-
мулар одштампан и попуњен; 2. диплому, оригинал или 
оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у тренут-
ку подношења пријаве; 3. уверење о држављанству, ори-
гинал или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци 
у тренутку подношења пријаве; 4. доказ да није осуђиван 
правосанажном 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 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; 5. доказ да је положио испит из језика на 
коме се одвија образовно васпитни рад по програму одго-
варајуће високо школске установе (само за кандидате који 
нису завршили и стекли образовање на српском језику). 
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. Након пријема 
резултата психолошке процене, конкурсна комисија ће оба-
вити разговор са кандидатима, донети образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и доставити дирек-
тору школе, а директор школе ће донети решење о избору 
кандидата у року од осам дана од достављања образложе-
не листе кандидата. Пријаве на конкурс, са траженом доку-
ментацијом доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу школе.

Секретар школе
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање из области правних наука 
у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да је лице које стекло одгова-
рајуће високо образовање на: студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1. студије другог сте-
пена из научне, односно стручне обласи за одговарајући 
предмет односно групе предмета, 2. студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука. 
(то лице мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета), на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. Септембра 2005. године, 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3. да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. да има држављанство Републике Србије, 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно 
– васпитни рад. Доказ о испуњености услова из тачке под 
5. кандидат доказује: дипломом у случају да је завршио и 
стекао образовање на српском језику и самим прилагањем 
дипломе, доказао је испуњеност из услова из тачке под 5. У 
случају да је кандидат стекао образовање на страном јези-
ку потребно је да достави доказ да је положио испит из 
језика на коме се одвија образовно васпитни рад по програ-
му одговарајуће високо школске установе.Доказ о испуње-
ности услова из тачке 1., 3., 4. и 5. подносе се уз пријаву 
на конкурсу, а доказ из тачке под 2. изабрани кандидат 
подноси приликом закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министартсва просвете, науке и 
технолошког развоја. Неопходно је доставити: 1. пријавни 
формулар одштампан и попуњен; 2.диплому, оригинал или 
оверену фотокопију која није старија од 6 месеци у тренут-
ку подношења пријаве; 3.уверење о држављанству, ориги-
нал или оверену фотокопију која није старија од 6 месеци 
у тренутку подношења пријаве; 4. доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. (Оригинал или оверена фотокопија који 
не може бити старији од 6 месеци у тренутку подношења 
пријаве); 5. Доказ да је положио испит из језика на коме се 
одвија образовно васпитни рад по програму одговарајуће 
високо школске установе (само за кандидате који нису 
завршили и стекли образовање на српском језику).Канди-
дати који испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу 
у ужи избор биће упућени на претходну психолошку про-
цену за рад са децом и ученицима у НСЗ. Након пријема 
резултата психолошке процене, конкурсна комисија ће оба-

вити разговор са кандидатима, донети образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и доставити дирек-
тору школе, а директор школе ће донети решење о избору 
кандидата у року од осам дана од достављања образложе-
не листе кандидата.Пријаве на конкурс, са траженом доку-
ментацијом доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ПИРОТ

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ
”МЛАДОСТ”

18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Дефектолог – наставник предметне 
наставе у посебним условима

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има стечено одговарајуће високо образовање из члана 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију – 
студијски програм специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју, односно дефе-
ктолошком факултету – смер олигофренолошки: 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 групу предме-
та, (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице из ове подтачке такође мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета), 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Медицински техничар
у посебним условима

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања и то: 
да има стечено одговарајуће образовање (средње обра-
зовање у трајању од четири године – образовни профил 
медицинска сестра - техничар) предвиђено Правилником 
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”, број 17/2018 и 6/2020) и положен стручни 
испит у области медицинских наука.

Чистачица
у посебним условима, са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања и то: 
да има стечено одговарајуће образовање (основно обра-
зовање).

ОСТАЛО: поред стеченог одговарајућег образовања сви 
кандидати треба да испуњавају и следеће услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања: 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије и да знају срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријавни формулар који кандидати попуњавају 
на званичној интернет страници Министарства просвете и 
достављају га школи у штампаној форми, кандидати треба 
да приложе: оверен препис / фотокопију дипломе, односно 
сведочанства о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених) - оригинал или оверену фото-
копију не старију 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 том 
језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања - оригинал или оверену фотокопију 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5101.03.2023. |  Број 1029 |   

не старију од 6 месеци. Одговарајуће лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор. Решење о избору 
кандидата по конкурсу доноси директор школе, у року од 
8 дана од достављања образложене листе свих кандидата 
који испуњавају услове конкурса, а коју сачињава конкур-
сна комисија, а затим се оглашава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, када постане коначно. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона број: 010/312-622. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на горе наведену 
адресу.

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 128

Наставник рачунарства 
и информатике

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог, са 51,25% радног времена

УСЛОВИ: Могу конкурисати кандидати који испуњавају 
услове: да има одговарајуће образовање (у складу са чла-
ном 140 став 1 и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања), да испуњава услове у погледу стручне спре-
ме, односно да је: (1) професор информатике, односно 
дипломирани информатичар; (2) професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачунарство и 
информатика; (3) дипломирани инжењер електротехнике, 
сви смерови осим енергетског; (4) дипломирани инжењер 
електронике, сви смерови осим индустријске енергети-
ке; (5) дипломирани инжењер за информационе системе, 
одсеци за информационе системе и информационе системе 
и технологије; (6) дипломирани инжењер организације за 
информационе системе, одсеци за информационе системе 
и информационе системе и технологије; (7) дипломирани 
инжењер организационих наука, одсеци за информационе 
системе, информационе системе и технологије, одсек за 
управљање квалитетом; (8) дипломирани инжењер инфор-
матике, односно дипломирани инжењер рачунарства; (9) 
дипломирани економист, смерови: кибернетско-организа-
циони, економска статистика и информатика, економска 
статистика и кибернетика, статистика и информатика или 
статистика, информатика и квантна економија; (10) дипло-
мирани информатичар; (11) дипломирани информатичар - 
пословна информатика; (12) дипломирани информатичар - 
професор информатике; (13) дипломирани информатичар 
- мастер; (14) дипломирани професор информатике - мас-
тер; (15) дипломирани информатичар - мастер пословне 
информатике; (16) дипломирани инжењер организационих 
наука - мастер, студијски програм Информациони систе-
ми и технологије; (17) мастер математичар; (18) мастер 
информатичар; (19) мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства; (20) мастер инжењер информационих тех-
нологија; (21) мастер инжењер организационих наука 
(студијски програм Информациони системи и технологије 
или Софтверско инжењерство и рачунарске науке); (22) 
мастер професор информатике и математике; (23) мастер 
инжењер софтвера; (24) мастер инжењер информационих 
технологија и система; (25) мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет); (26) мастер професор технике и информатике. Лице 
из тачке 15) овог члана које је стекло академско звање 
мастер мора имати, у оквиру завршених студија, поло-
жено најмање пет информатичких предмета (од тога нај-
мање један из области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање 
три предмета из области Математика, што доказују потвр-
дом издатом од стране високошколске установе. Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из предмета 
Рачунарство и информатика може да изводи и лице које 
је стекло академско звање мастер, а у оквиру завршених 
студија има положених најмање пет информатичких пред-
мета (од тога најмање један из области Програмирање и 
најмање један из области Објектно оријентисано програ-
мирање) и најмање три предмета из области Математи-
ка. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада из 
предмета Рачунарство и информатика може да изводи и 
лице које је на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, савладало програм 
рачунарства и информатике у трајању од најмање четири 
семестра. Уколико школа преузимањем или конкурсом не 
заснује радни однос са лицем које испуњава услове из ст. 
1, 3. и 4. ове тачке, наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада за предмет Рачунарство и информатика могу 
да изводе и лица која су стекла стручни назив струковни 
специјалиста, ако у оквиру завршених студија имају поло-

жено најмање пет информатичких предмета (од тога нај-
мање један из области Програмирање и најмање један из 
области Објектно оријентисано програмирање) и најмање 
два предмета из једне или две следеће области - Матема-
тика или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из ст. 
3-5. ове тачке утврђује министарство надлежно за послове 
образовања, на основу наставног плана и програма сту-
дија, односно студијског програма.

Наставник математике
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Могу конкурисати кандидати који испуњавају 
услове: да има одговарајуће образовање (у складу са 
чланом 140 став 1 и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања), да испуњава услове у погледу стру-
чне спреме, односно да је: (1) професор математике; (2) 
дипломирани математичар; (3) дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; (4) дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; (5) дипломирани 
математичар - информатичар; (6) дипломирани матема-
тичар - професор математике; (7) дипломирани матема-
тичар за математику економије; (8) професор математике 
и рачунарства; (9) дипломирани математичар - астроном; 
(10) дипломирани математичар - теоријска математика; 
(11) дипломирани математичар - примењена математи-
ка; (12) дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом основи геометрије); (13) дипломирани инфор-
матичар; (14) дипломирани професор математике - мастер; 
(15) дипломирани математичар - мастер; (16) дипломира-
ни инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
основи геометрије); (17) професор математике - теоријско 
усмерење; (18) професор математике - теоријски смер; 
(19) мастер математичар; (20) мастер професор матема-
тике; (21) дипломирани професор математике и рачунар-
ства - мастер из области математичких наука; (22) мастер 
математичар - професор математике; (23) мастер инжењер 
примењене математике. Лице из тачке 12) овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима Математика или Примењена математика (са 
положеним испитом из предмета Геометрија или Основи 
геометрије); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 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, да је држављанин Републике Србије, да зна српски 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар, који се налази 
на сајту Министарства просвете, прилажу: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању. Кандидат који је 
стекао одговарајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. године, 
доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним сту-
дијама првог степена, уверење или потврда о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна поли-
цијска управа; 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 установе. 
Кандидати који испуњавају услове конкурса, 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 адресу: 
Гимназија Пирот, Српских владара 128, 18300 Пирот, у року 
од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у листу 
“Послови” и на огласној табли Националне службе за запо-
шљавање у Пироту. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-
ВАСПИТАЧКИХ СТУДИЈА

18000 Ниш, Београдска 18
ОДСЕК ПИРОТ

Сарадник у звање сарадника у настави, 
за ужу стручну област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: Кандидат не сме бити правоснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела из чл. 72. став. 4. Закона о висо-
ком образовању (кривична дела против полне слободе, 
фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у високошколској установи); 
Кандидат може бити студент мастер академских студија, 
мастер струковних студија, специјалистичких академских 
студија или специјалистичких струковних студија који је 
студије првог степена завршио са просечном оценом нај-
мање осам(8). Остали услови: Способност за наставни рад, 
радно искуство и референце сарадника утврђиваће се у 
складу са чл.83. Закона о високом образовању, Статутом 
АТВСС и чл.8. Правилника о избору у звање и заснивању 
радног односа наставног особља АТВСС (Пречишћен текст 
бр. 01-1/149-7 од 18.02.2022.год., 01-1/855-2 од16.09.2022.
год.). Подаци о потребној стручној оспособљености, знањи-
ма и вештинама односно компетенцијама оцењиваће се у 
изборном поступку. Кандидати на конкурс достављају: 
пријаву на конкурс; биографске податке; релевантне науч-
но-стручне радове; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
првом степену одговарајућег високог образовања, уверење 
да је кандидат студент мастер академских или специјалис-
тичких академских студија, односно мастер струковних сту-
дија или специјалистичких струковних студија; доказ да је 
први степен студија завршио са просечном оценом најмање 
8; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; Уверење надлежне полицијске управе да против кан-
дидата није изречена пресуда за кривична дела из члана 
72. став 4. Закона о високом образовању, Друге доказе 
прописане чланом 83. Закона о високом образовању и чла-
ном 8. Пречишћеног текста Правилника о избору у звање и 
заснивању радног односа наставног особља Академије тех-
ничко-васпитачких струковних студија (бр. 01-1/149-5 од 
18.02.2022.год. и 01-1/428-4 од 10.05.2022.год.) објављен: 
www.akademijanis.edu.rs. Пријаве се подносе у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу НСЗ – Посло-
ви на адресу: Академија техничко-васпитачких струковних 
студија, Београдска бр. 18, 18000, Ниш, са назнаком: за 
Конкурс. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1а

Дефектолог – наставник – 
олигофренолог

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 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) и то: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21); 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; степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правиликом о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној 
школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидидте-
том („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 17/18 
и 6/20) за рад на радном месту дефектолога-наставни-
ка-олигофренолога и то: професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом ментално ометеном у развоју; 
дипломирани дефектолог- олигофренолог, мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; дипломирани 
дефектолог- мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм Специјална едукација и 
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рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 
мастер дефектолог који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм за специјалног едукато-
ра; дипломирани дефектолог- мастер који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног едукатора; мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 
дипломирани дефектолог- мастер, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм за специјал-
ног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 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 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 заштитећних међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се може преузе-
ти са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/formular за 
пријем у радни однос у установама образовања и васпи-
тања), а потребну документацију заједно са одштампаним 
и попуњеним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кандидата; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; лица 
која су стекла звање мастер поред оверене фотокопије 
дипломе или уверења о завршеним мастер студијама, дос-
тављају још и оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама одговарајућег студијског 
програма; уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о 
неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама ситема образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи, се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику (доказ представља потвр-
да одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика); непостојање дискрими-
наторног понашања од стране кандидата утврђено у складу 
са законом (кандидат прибавља потврду од Повереника за 
заштиту равноправности); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. 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 надлежног 
органа. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Иво Лола 
Рибар”, 12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а са 
назнаком „За конкурс - дефектолог”.

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, најдуже до краја школске 2022/2023. 

године

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 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) и то: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21); 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; степен и врста образовања морају 
бити 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, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 
15/22 и 16/22) за рад на радном месту наставника енглес-
ког језика; 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштитећних међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се може преузети са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама обра-
зовања и васпитања), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кандидата; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; лица 
која су стекла звање мастер поред оверене фотокопије 
дипломе или уверења о завршеним мастер студијама, дос-
тављају још и оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама одговарајућег студијског 
програма; уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о 
неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама ситема образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи, се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику (доказ представља потвр-
да одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика); непостојање дискрими-
наторног понашања од стране кандидата утврђено у складу 
са законом (кандидат прибавља потврду од Повереника за 
заштиту равноправности); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. 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 надлежног 
органа. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Иво Лола 
Рибар”, 12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а са 
назнаком „За конкурс - енглески језик”

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

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 чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) и то: одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21); под одговарајућим образовањем подразу-
мева се високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; степен и врста образовања морају бити 
у складу са 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, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 
15/22 и 16/22) за рад на радном месту наставника енглес-
ког језика; 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштитећних међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се може преузети са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.

gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама обра-
зовања и васпитања), а потребну документацију заједно са 
одштампаним и попуњеним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кандидата; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању (све-
дочаноство о завршеном основном образовању); 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-васпит-
ни рад у школи се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику; доказ представља потвр-
да одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика; непостојање дискримина-
торног понашања од стране кандидата утврђено у складу 
са законом (кандидат прибавља потврду од Повереника за 
заштиту равноправности); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, изабрани кандидат ће доставити пре закључења уго-
вора о раду (лекарско уверење). 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 надлежног 
органа. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Иво Лола 
Рибар”, 12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а са 
назнаком „За конкурс за енглески језик”.

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, замена директора у 
другом мандату

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 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) и то: одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21); 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; степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правиликом о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 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 рад на радном месту наставника 
физике; 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштитећних међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се може преузети са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја (www.mpn.
gov.rs/formular за пријем у радни однос у установама обра-
зовања и васпитања), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану биографију кандидата; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; лица 
која су стекла звање мастер поред оверене фотокопије 
дипломе или уверења о завршеним мастер студијама, дос-
тављају још и оверену фотокопију дипломе о завршеним 
основним академским студијама одговарајућег студијског 
програма; уверење МУП-а из казнене евиденције, доказ о 
неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама ситема образовања и васпитања 
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 

Наука и образовање
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доказ о знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи, се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику (доказ представља потвр-
да одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика); непостојање дискрими-
наторног понашања од стране кандидата утврђено у складу 
са законом (кандидат прибавља потврду од Повереника за 
заштиту равноправности); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. 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 надлежног 
органа. Пријаве слати на адресу: Основна школа „Иво Лола 
Рибар”, 12220 Велико Градиште, Др Бошка Вребалова 1а са 
назнаком „За конкурс-физика”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ БУКУМИРОВИЋ 

БУКУМ”
12309 Шетоње, Букумова бб.

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: Кандидати за библиотекара треба да испуњавају 
следеће услове: да поседују одговарајуће образовање из 
члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, васпитача и стручних сарадника у основној школи за 
наставника енглеског језика и васпитача („Службени глас-
ник РС.-Просветни-гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016 
и 10/2016, 2/2017, 13/2018, 4/2021), да испуњавају услове 
прописане чланом 139 став 1тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Зако-
на о основама система образовања и васпитања; став 1 
У радни однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђенодис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3), 4), и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључивања уговора о раду. 
Кандидати попуњавају формулар преузет са званичне 
странице Министарства и заједно са потребном документа-
цијом (кратку биографију, диплому о траженим завршеним 
студијама или оверену копију, очитану личну карту, уве-
рење издато од надлежне полицијске станице о казненој 
евиденцији за кривична дела, уверење издато од стране 
надлежног суда да против кандитдата није покренут кри-
вични поступак и да се против њега не води истрага, уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рођених, 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије), 
достављају установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
на конкурс слати на горе наведену адресу.

ПРОКУПЉЕ

ОШ “ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/8100-091

Помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање / завршену основну школу; 
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 насиљау 
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-
криминаторско понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају се докази о 
испуњености услова: оригинал или оверена фотокопија 
о завршеном одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о неосуђиваности, однсоно 
извод из казнене евиденције надлежне полицијске управе; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству. Оверене фотокопије не смеју бити старије од 6 месе-
ци. Доказ да кандидат има психичку, физичку ии здрав-
ствену способност за рад, доставља се пре закључења 
уговора о раду.Ради лакше комуникације, потребно је да 
кандидат достави мејл адресу и контакт телефон; Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи у року од осам дана од дана објављивања. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве се могу предати непосредно у школи или 
преко поште на горе наведену адресу.

СМЕДЕРЕВО

СРЕДЊА ШКОЛА
“ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81
тел. 026/310-237

Наставник технологије фармацеутских 
производа

са 75% радног времена

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање (за 
радно место наставника у складу са чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Хемија, неметали и графичарство “Сл. гл. 
РС - Просветни гласник“ бр. 4/2022 и 14/2022), 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. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, потребно је да кандидат 
достави: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању за радно место 
наставника технологије фармацеутских производа, доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених), доказ о неос-
уђиваности (Уверење МУП-а) да није старије од 6 месеци, 
доказ о непостојању дискриминаторног понашања (Потвр-
да повереника за заштиту равноправности да није старије 
од 6 месеци), доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад), доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, доставља пре закључења уговора о раду. Канди-
дати који испуњавају услове, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8. дана од дана објављивања 
конкурса у листу “Послови” који издаје Национална служ-
ба за запошљавање. Приложена конкурсна документација 
се по завршетку конкурса не враћа. Пријаве на конкурс се 
могу послати поштом на адресу школе Главашева 81. Сме-
деревска Паланка или прадати лично у секретаријату шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Додатне информације се могу добити на тел. 
школе 026-310237.

СРЕДЊА ШКОЛА
“ЖИКИЦА ДАМЊАНОВИЋ”

11420 Смедеревска Паланка, Главашева 81
тел. 026/310-237

Наставник здравствене неге, вежбе и 
блок настава из предмета у подручју 
рада здравство и социјална заштита

на одређено време до повратка запослене са 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска сестра – техничар; по Пра-
вилнику о врсти и степену образовања у подручју рада 
здравство и социјална заштита. Лице такође треба да има 
претходно стечено средње образовање у подручју рада 
здравство и социјална заштита.

Наставник ликовне културе
на одређено време, до повратка запослене са 

породиљског одсуства, са 20% норме

УСЛОВИ: по Правилнику о степену у врсти образовања 
наставика из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама “Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник“ бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022.

ОСТАЛО: 1) да има одговарајуће образовање (у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања), 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. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, потребно је да кандидат достави: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању за радно место наставника 
здравствене неге и наставника ликовне културе, доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству или извод из матичне књиге рођених), доказ о нео-
суђиваности из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (Уверење МУП-а) -ори-
гинал или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци, 
доказ о непостојању дискриминаторног понашања (потвр-
да Повереника за заштиту равноправности да није старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на језику на којем се остварује 
образовно-васпитни рад), доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, доставља пре закључења уговора о раду. Канди-
дати који испуњавају услове, биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8. дана од дана објављивања 
конкурса у листу “Послови” који издаје Национална служ-
ба за запошљавање. Приложена конкурсна документација 
се по завршетку конкурса не враћа. Пријаве на конкурс се 
могу послати поштом на адресу школе Главашева 81. Сме-
деревска Паланка или прадати лично у секретаријату шко-
ле. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Додатне информације се могу добити на тел. 
школе 026/310237.

ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 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 и давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против чпвечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
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санкцију, и за које је, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање, 4) да је држављањин Републи-
ке Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Канди-
дат попуњава пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља установи. Докази о испуњености услова, тачка 1), 
3)-5), саставни су део пријаве на кокурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Директор 
школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од 8 дана од дана достављања образложене листе од 
стране конкурсне комисије. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко телефона 
026/4617-378.

Наставник у продуженом боравку
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 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 и давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против чпвечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које је, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање, 4) да је држављањин Републи-
ке Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Канди-
дат попуњава пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља установи.Докази о испуњености услова, тачка 1), 
3)-5), саставни су део пријаве на кокурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. Директор 
школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од 8 дана од дана достављања образложене листе од 
стране конкурсне комисије. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко телефона 
026/4617-378.

ТТПШ “ДЕСПОТ ЂУРАЂ”
11300 Смедерево, Црвене армије 156

тел. 026/640-930, 672-806

Наставник биологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат који 
испуњава услове предвиђене чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
Закон, 6/2020 и 129/2021), кандидати морају да имају одго-
варајуће образовање за наставнике средње школе у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Просветни гласник”, бр. 
04/2022, 14/2022 и 15/2022). У складу са чланом 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) кандидати морају 
да имају образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичкох дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања 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. Кандидат 
који не поседује ово образовање биће дужан да га стекне у 
року од једне године, а највише две године од дана пријеме 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Наставник који је у току студија положио испит из педа-
гогије или психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 
142 ст. 1 овог Закона. Кандидат треба да има и: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење се подноси пре закључења угово-
ра о раду са изабраним кандидатом); доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 

одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи.Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да приложе: радну биографију, попуњен пријавни форму-
лар са сајта министарства просвете, науке и технолошког 
развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc - обавезно; уверење о 
држављанству РС - оригинал или оверену копију не ста-
рије од 6 месеци – обавезно; диплому о стеченом образо-
вању - оригинал или оверену копију не старију од 6 месе-
ци- обавезно; доказ о неосуђиваности (уверење из ПУ) за 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основам система 
образовања и васпитања и непостојању дискриминаторног 
понашања оригинал или оверену копију –не старије од 6 
месеци- обавезно; доказ о знању српског језика (обавез-
но за кандидате који образовање нису стекли на српском 
језику); оверену копију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, односно стеченом стручном испиту или потврду 
високошколске установе да има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина у току студија 
или након дипломирања (није обавезно – уколико канди-
дат исто поседује пожељно је да достави). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Не благовремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Одлуку о избору кандидата комисија ће донети у 
року од осам дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. Прија-
ве треба послати на горе наведену адресу. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона 026/640-930, 672-806, 672-808.

ОШ “СВЕТИТЕЉ САВА”
11432 Друговац, Светог Саве бб.

тел. 026/721-114

Радник на одржавању хигијене 
(чистачица)

за 72% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла радни-
ка на одржавању хигијене (чистачица) у школи може 
бити примљен кандидат који испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања.Кандидати морају да имају најмање основ-
но образовање. У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и то 
ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова подносе с еприликом конкурисања, а доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о рад. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да приложе: радну биографију – факултативно; попуњен 
пријавни формулар са сајта министарства просвете, науке 
и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/formular-za-konkurisanje.doc - обавезно; 
уверење о држављанству РС - оригинал или оверену копију 
не старије од 6 месеци – обавезно; диплому о стеченом 
образовању - оригинал или оверену копију не старију од 6 
месеци – обавезно; доказ о неосуђиваности за дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 закона о основам система образовања 
и васпитања и непостојању дискриминаторног понашања 
оригинал или оверену копију –не старије од 6 месеци – оба-
везно; доказ о знању српског језика (обавезно за кандида-
те који образовање нису стекли на српском језику). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве треба послати на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона 026/721-114.

СОМБОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

25260 Апатин, Пригревачка 72
тел. 025/772-216

e-mail: tsdu.s@tehnicka-apatin.edu.rs

Секретар
за 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове, прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20 и 129/2021), и то: 1) да има одговарајуће образовање 
из области правних наука у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у Техничкој 
школи са домом ученика, од 30.08.2022. године, то: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
дипломирани правник-мастер; 2- дипломирани правник 
који је стекао високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за која је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетних 
лица и 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, као и кривично дело давање и примања 
мита 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове, прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18, 10/19, 
6/20 и 129/2021), и то: 1) да има одговарајуће образовање, 
завршена основна школа, у складу са Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Техничкој школи са 
домом ученика, од 30.08.2022. године; 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 која 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 малолетних лица и 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, као и кри-
вично дело давање и примања мита 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи, и то: доказ о одговарајућем 
образовању (оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању); уверење из надлежне 
службе МУП-а, да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у условима за 
пријем у радни однос не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству РС не старије од 6 месеци; уколико канди-
дат није стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку, у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ да кандидат поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора. 
Пријаве доставити лично или поштом на горе наведе-
ну адресу. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Школа 
нема обавезу враћања конкурсне документације. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на телефон број 025/772-216.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

25000 Сомбор, Лазе Костића 3
тел. 025/437-574

Директор
на мандат од 4 године

УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове прописане чл. 
122, 139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 - даље 
Закон). Дужност директора школе може да обавља лице 
које има: 1. одговарајуће образовање из члана 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника основне школе, за педагога и психолога, 
(наставник и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање): 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Лице из тачке 
1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета). Изузетно ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из 
чл. 140 став 3 Закона за наставника основне школе, однос-
но 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, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 2. дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 3. 
обуку и положен испит за директора установе, 4. најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
5. психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 6. 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, 
7. има држављанство Републике Србије, 8. да се не води 
кривични поступак, није покренута истрага против канди-
дата, 9. зна српски језик (језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад). Изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року до 
две године од дана ступања на дужност. Директору који 
не положи испит за директора у року од две године од 
дана ступања на дужност, престаје дужност директора. 
Докази о испуњености услова саставни су део пријаве на 
конкурс. Пријава на конкурс за избор директора, заједно са 
потребном документацијом, доставља се школи. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља установи. Уз пријаву на 
конкурс кандидат за директора школе подноси: биограф-
ске податке, односно радну биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем образовању из 
члана 140 став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања за наставника основне 
школе, за педагога и психолога; оверену фотокопију доз-
воле за рад наставника и стручног сарадника (испит за 
лиценцу, односно стручни испит), оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора установе, уко-
лико је кандидат поседује (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора установе, дужан је да положи 
испит за директора у законом прописаном року), оригинал 
или оверену фотокопију уверења да има писичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс), оригинал или оверену фотокопију доказа о нај-
мање осам година рада у установи на пословима образо-

вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (потврде, решења, уговори или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство), 
оригинал или оверену фотокопију доказа о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање - издат од полицијске управе (не старије 
од 6 месеци од дана достављања пријаве на конкурс), ори-
гинал или оверену фотокопију доказа да против кандидата 
није покренут кривични поступак и истрага од надлежног 
суда (не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве 
на конкурс), оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци 
од дана достављања пријаве на конкурс); извод из матичне 
књиге рођених - оригинал, доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику); доказе 
о резултату стручно-педагошког надзора - извештаји про-
светног саветника- оверена фотокопија (уколико је вршен 
стручно-педагошки надзор над радом кандидата од стра-
не просветног саветника, кандидат је дужан да извештај 
истог достави); уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора установе дужно је 
да поред доказа из тачке 12) достави и резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (оверена фотокопија). Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве комисија неће разматрати. Пријава се сматра 
потпуном уколико садржи све доказе којима се потврђује 
испуњеност услова за избор директора прописаних чл. 139 
и чл. 140 став 1 и 2 а изузетно и став 3 Закона, а који су у 
конкурсу наведени у делу услови за избор директора. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Пријава се подноси 
на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора”.

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др РУЖИЦА РИП“

25000 Сомбор, Подгоричка 9
тел. 025/430-540

Наставник стручних предмета за 
образовни профил физиотерапеутски 

техничар: масажа и здравствена 
нега и рехабилитација, специјална 

рехабилитација, физикална терапија, 
кинезиологија и кинезитерапија (вежбе 

и настава у блоку)
у подручју рада здравство и социјална 

заштита, на српском језику

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом, и то ако: 1. има одгова-
рајуће образовање из члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник” РС 88/17, 27/18 
- др. закони, 10/19, 6/20, 129/21), односно да 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 науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник јесте и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем. Поред тога, потребно 
је да кандидат има образовање из чл. 4 тачка 40) подтачка 
(2); тачка 42-46) подтачка (2) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада здравство 
и социјална заштита и претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада Здравство и социјална заштита 
за образовни профил физиотерапеутски техничар.2. има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 

ученицима, 3. није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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. има 
држављанство Републике Србије, 5. зна српски језик - на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачке 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2. (лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријава на конкурс: кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страни Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја РС (www.mpn.gov.rs) а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву на конкурс кандидат подноси следеће: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
средњем и високом образовању у складу са чланом 4. тачка 
40) подтачка (2); тачка 42-46) подтачка (2) Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада здравство и социјална заштита; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и 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 од полицијске управе (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс); оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци од дана достављања пријаве на 
конкурс); уколико диплома није издата на српском језику, 
потврду о знању српског језика - доказ о положеном испиту 
по програму одговарајуће високошколске установе (ори-
гинал или оверена фотокопија); биографија - ЦВ. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Комисија неће разматрати непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Пријава се сматра потпуном уколико садржи све 
доказе којима се потврђује испуњеност услова прописаних 
чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Рок за подношење пријаве на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Пријава на конкурс са потребном документацијом се подно-
си на адресу: Средња медицинска школа „Др Ружица Рип”, 
Подгоричка број 9, Сомбор, са назнаком „Конкурс за пријем 
у радни однос” или непосредно у секретаријату школе, рад-
ним даном до 13.00 сати. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона. Кандидати који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. По пријему резултата психолош-
ке процене конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос, након чега 
обавља разговор са кандидатима са листе. Директор школе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу Школском одбору у року од осам дана од 
дана достављања решења. Информације о конкурсу могу 
се добити у секретаријату школе, тел. 025/430-540.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област Методика 
наставе познавања природе

на период од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног 
односа: научни назив доктор наука методике наставе 
познавања природе; научни назив доктор наука методике 
наставе познавања природе и друштва; научни назив док-
тор наука методике наставе биологије; научни назив док-
тор наука методике наставе физике; научни назив доктор 
наука методике наставе хемије; научни назив доктор наука 
методике наставе географије; научни назив доктор методи-
ке наставе - докторска дисертација усмерена ка ужој науч-
ној области; научни назив доктор дидактичко-методичких 
наука - докторска дисертација усмерена ка ужој научној 
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области; научни назив доктор дидактичко-методичких нау-
ка разредне наставе у области методике наставе познавања 
природе; научни назив доктор методике разредне наставе 
- докторска дисертација усмерена ка ужој научној области; 
научни назив доктор методике разредне наставе природе, 
математике, информатике и физичког васпитања, испуње-
ни и остали услови предвиђени Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду и Правилником 
о ближим минималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду и Статутом Педагошког 
факултета у Сомбору и Правилником о условима и поступку 
за избор у звање и заснивање радног одоса наставника и 
сарадника на Педагошком факултету у Сомбору. Кандида-
ти уз пријаву подносе: оверене фотокопије диплома свих 
нивоа студија са додацима диплома, попуњен образац 
биографских података (преузети са: http: //www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) 
приложен у штампаној и електронској форми, библиогра-
фију објављених радова и саме радове, евалуацију студе-
ната о педагошком раду, уверење о некажњавању (МУП) и 
фотокопију личне карте. Пријаве са документацијом, дос-
тављају се Педагошком факултету у Сомбору, Подгоричка 
4, Сомбор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Конкурс остаје отворен петнаест (15) дана од 
дана објављивања у листу “Послови”. Поступак избора у 
звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са 
одредбама Закона о високом образовању, одредбама Ста-
тута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута 
и општих аката Факултета.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ“
25284 Станишић, Његошева 12

тел. 025/830-111

1) Наставник српског језика и 
књижевности

за 67% радног времена

2) Наставник технике и технологије
за 80% радног времена

3) Наставник математике
за 55% радног времена

4) Наставник немачког језика
за 55% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1. одговарајуће образовање прописано чланом 140 Закона 
о основма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – други закони, 10/2019 
и 6/2020) и чланом 3. Правилника 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, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 
15/2022 и 16/2022), за радно место наставник српског јези-
ка: 1) професор српског језика и књижевности, 2) професор 
српског језика и књижевности са општом лингвистиком, 3) 
професор српске књижевности и језика, 4) професор срп-
ске књижевности и језика са општом књижевношћу, 5) 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима, 6) дипломирани филолог српске књижевности са 
јужнословенским књижевностима, 7) професор, односно 
дипломирани филолог за српскохрватски језик и југосло-
венску књижевност, 8) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик, 9) професор српскохрватског језика и опште лингвис-
тике, 10) професор за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима, 11) професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, 12) професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности за 
наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, 13) професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, 14) професор југосло-
венске књижевности са страним језиком, 15) дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик, 16) дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, 17) професор српс-
ког језика и књижевности у одељењима за националне 
мањине, 18) професор српског језика и српске књижев-
ности, 19) дипломирани компаратиста, 20) мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска 
филологија (српски језик и лингвистика), Српска књижев-
ност и језик са компаратистиком, Српски језик као страни), 
21) мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грами: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (срп-

ски језик и лингвистика), Српска филологија (српски језик и 
књижевност), Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност, Компаративна књижев-
ност са теоријом књижевности), (22) професор српскохр-
ватског језика и књижевности; (23) мастер филолог из 
области филолошких наука; (24) професор југословенске 
књижевности и српског језика; (25) мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет), за радно место наставник технике и технологије: про-
фесор техничког образовања, професор технике, професор 
технике и информатике, професор информатике и технич-
ког образовања, професор техничког образовања и машин-
ства, професор технике и машинства, професор машин-
ства, професор електротехнике, професор техничког 
образовања и техничког цртања, професор техничког 
образовања и физике, професор физике и основа технике, 
професор техничког образовања и хемије, дипломирани 
педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани професор физике и основа технике за основ-
ну школу, професор физике и основа технике за основну 
школу, професор техничког образовања и васпитања, про-
фесор техничког васпитања и образовања, професор поли-
техничког образовања и васпитања, професор политехнич-
ког васпитања и образовања, професор политехничког 
образовања, професор технике и графичких комуникација, 
професор производно-техничког образовања, дипломира-
ни педагог за техничко образовање, дипломирани педагог 
за физику и основе технике, професор основа технике и 
производње, професор политехнике, професор технике и 
медијатекарства, професор техничког образовања и 
медијатекар, дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер, дипломирани 
професор физике и основа технике за основну школу - мас-
тер, дипломирани професор технике и информатике - мас-
тер, дипломирани професор технике - мастер, мастер про-
фесор 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 завршене студије првог степена из области тех-
ничког и информатичког образовања). Наставу из предме-
та одређених у ставу 1. овог члана могу да изводе и лица 
која су завршила двопредметне студије на факултету, ако 
су на том факултету савладала програм из тих предмета у 
трајању од осам семестара. За радно место наставник мате-
матике: професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и при-
мене, дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику, дипломирани математичар - информатичар, про-
фесор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, професор информа-
тике - математике, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - примењена математика, 
дипломирани математичар - математика финансија (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер професор 
математике, мастер професор математике и физике, мас-
тер професор математике и информатике, мастер профе-
сор физике и математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математике-мастер, 
дипломирани математичар - мастер, дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије - матема-
тике, професор географије - математике, професор физике 
- математике, професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор математике - 
теоријски смер, дипломирани математичар и информати-
чар, дипломирани математичар - механичар, мастер про-
фесор предметне наставе, мастер математичар - професор 
математике; мастер инжењер примењене математике. 
Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из области мате-
матике или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) или двоп-
редметне наставе математике и физике односно математи-
ке и информатике. За радно место наставник немачког јези-
ка: професор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; професор немачког језика и књижев-
ности; мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет, 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. 2. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима, 2. да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; и да кандидату није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, 4. држављан-
ство Републике Србије, 5. познавање језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњеност 
услова под 1., 3., 4. и 5. су саставни део пријаве на конкурс, 
доказ о испуњености услова под 2. прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријаву на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, и са одштампаном пријавом подносе 
и следећа документа: 1. кратку биографију, 2. оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми, 3. уверење о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања 
издат од стране надлежне Полицијске управе (не старије од 
6 месеци), 4. уверење о држављанству, 5. уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику 
подноси доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са потребним документима слати на адресу: 
Основна школа „Иван Горан Ковачић” Станишић, Његоше-
ва 12. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара Школе и преко телефона 025/830-111.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ“

25000 Сомбор, Вељка Петровића 4
тел. 025/412-630

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1) одговарајуће образовање прописано чланом 140 Зако-
на о основма система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – други закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и чланом 3. Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22), профе-
сор техничког образовања, професор технике, професор 
технике и информатике, професор информатике и технич-
ког образовања, професор техничког образовања и машин-
ства, професор технике и машинства, професор машинства, 
професор електротехнике, професор техничког образо-
вања и техничког цртања, професор техничког образо-
вања и физике, професор физике и основа технике, профе-
сор 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, 
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. 2) Психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, 3) да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
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родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
и да кандидату није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 4) држављанство Републике Србије, 
5) познавање српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњеност услова под 
1., 3., 4. и 5. су саставни део пријаве на конкурс, доказ о 
испуњености услова под 2. прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

Чистачица
2 извршиоца

Чистачица
за пола радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1. одговарајуће образовање прописано чланом 25. Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у Основној 
школи „Никола Вукићевић” из Сомбора: завршена основ-
на школа, 2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима, 3. да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, нити за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; и да кандидату није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. држављанство 
Републике Србије, 5. познавање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуњеност услова 
под 1., 3., 4. и 5. су саставни део пријаве на конкурс, доказ 
о испуњености услова под 2. прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Сви Кандидати попуњавају пријаву на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, и са одштампаном пријавом под-
носе и следећа документа: 1. кратку биографију (ЦВ), 2. 
оверену фотокопију дипломе о стручној спреми, (оверено 
код јавног бележника), 3. уверење о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања издат од стра-
не надлежне полицијске управе-оригинал (не старије од 6 
месеци), 4. уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија-оверено код јавног бележника), (не старије од 
6 месеци), 5. уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику подноси доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће високош-
колске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребним доку-
ментима слати на адресу: Основна школа „Никола Вукиће-
вић”, 25000 Сомбор, Вељка Петровића бр. 4. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара Школе и 
преко телефона број 025/412-630.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА”

22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска бб.
тел. 022/630-571

Поновљен оглас

Наставник математике
на одређено радно време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, за рад у матичној 
школи у Сремској Митровици, са 66,67% 

радног времена

Наставник математике
на одређено радно време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, за рад у 
издвојеном одељењу у Манђелосу, са 88,89% 

радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: 1. да имају одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и чланом 3 став 1 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Службени гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 16/22), 
2. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 

безусловна казна затвора у трајању од најмање три 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 издаје МУП), 4. да имају држављан-
ство Републике Србије, 5. да знају српски језик и језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу 
образовања: I високо образовање 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 (мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); или II високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. III Наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада у предметној настави могу да изводе 
лица су стекла високо образовање у складу са чланом 3 
став 1 (тачка 9- математика) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, стечено стручно звање и то: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани матема-
тичар - информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, - дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар и 
информатичар; дипломирани математичар – механичар, 
мастер професор предметне наставе, мастер математи-
чар - професор математике, мастер иинжењер примењене 
математике. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике (са поло-
женим испитом из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), који се доказују приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају у току рада. Доказ о испуњености 
услова из става 1 тачка 1 и 3)-5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2 прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства (налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја у делу „Ново 
на сајту”) и уз одштампани пријавни формулар и кратку 
биографију достављају школи следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе (за лица која су стекла академско 
звање масрер, доставља се и оверена фотокопија дипломе 
о завршеним основним академским студијама), уверење 
о држављанству (оригинал или фотокопију, не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или фотокопију); доказ о знању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стече-
но 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 изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрвњење, за кривично дело 

примања мита или давања мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторско понашање, /уверење издаје МУП/, -уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
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 публика-
цији “Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе, 
са напоменом “За конкурс”. Контакт телефон: 022/630-571.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/2462-712

Поновљен оглас

Наставник физике
на одређено време, ради замене одсутне 
запослене, преко 60 дана, са 70% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
Закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 129/21), и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гл. РС“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
08/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022 и 2/2022) и то да: има одговарајуће обра-
зовање: наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање, 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005.г. Лице из ста-
ва 1 тачка 1 подтачка (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет односно групу предмета. (професор 
физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, 
дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике 
и основе технике, дипломирани педагог за физику иосно-
ве технике, професор физике и математике, дипломирани 
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физи-
ку и информатику, професор физике и хемије за основ-
ну школу, професор физике и основа технике за основну 
школу, дипломирани физичар за примењену физику, про-
фесор физике за средњу школу, дипломирани физичар 
истраживач, дипломирани професор физике и хемије за 
основну школу, дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, дипломирани физичар за општу 
физику, дипломирани физичар за теоријску и експеримен-
талну физику, дипломирани педагог за физику и опште-
техничко образовање ОТО, дипломирани астроном, смер 
астрофизика, професор физике- информатике, дипломи-
рани физичар- медицинска физика, дипломирани профе-
сор физике-мастер, дипломирани физичар –мастер, мас-
тер физичар, мастер професор физике, мастер професор 
физике и хемије, мастер професор физике и информати-
ке, дипломирани физичар-мастер физике- метеорологије; 
дипломирани физичар-мастер физике-астрономије, дипло-
мирани физичар- мастер медицинске физике, дипломирани 
професор физике- хемије, мастер; дипломирани професор 
физике-информатике, мастер; дипломирани физичар- про-
фесор физике- мастер; дипломирани физичар-теоријска и 
експериментална физика-мастер, дипломирани физичар- 
примењена и компјутеркса физика- мастер, дипломира-
ни физичар-примењена физика и информатика-мастер; 
дипломирани физичар- професор физике и основа техни-
ке за основну школу- мастер; дипломирани физичар- про-
фесор физике и хемије за основну школу- мастер; мастер 
професор математие и физике; мастер професор инфор-
матике и физике, дипломирани физичар- информатичар; 
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским програмима из 
области физике); да има психичку, физичку и здравствену 
способност 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 родоскрвнуће, за кривична дела примање 
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и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на коме се остварује васпитно образовни рад. 
Кандидат треба да приложи доказе о испуњености услова 
и то следећа документа у оригиналу или овереној фотоко-
пији, не старије од 6 месеци: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; диплому о стеченом 
високом образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије, уверење из казнене евиденције МУП-а РС, извод 
из матичне књиге рођених; доказ одговарајуће установе 
о познавању језика на којем се изводи образовно васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Доказ о психичкој физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања 
Конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве доставити лич-
но или послати на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић” Змај 
Јовина 59, 22406 Ириг, са назнаком „За конкурс- радно 
место наставника математике”. Неблаговремене или непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс спро-
води конкурсна комисија у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања. Информације о конкурсу 
можете добити на број телефона: 022/2462-712; лице за 
контакт: секретар Светлана Пантелић, или лично на адре-
си Школе: Змај Јовина 59, 22406 Ириг.

ШОСО “АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Наставник практичне наставе - 
машинство и обрада материјала

са одељењским старешинством, у посебним 
условима

Дефектолог наставник
са одељењским старешинством, у посебним 
условима, на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање у 
складу са чланом 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и др. Закон, 6/20, 129/21), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Машинство 
и обрада метала („Службени гласник РС” бр. 4/22, 15/22); да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 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 имају држављанство Републике Србије, да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад 
– уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику, кандидат доставља доказ одговарајуће високош-
колске установе надлежне за издавање таквих докумената 
о познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад). Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: кратку биографију, извод из матичне књиге 
рођених (оверену фотокопију); уверење о држављанству РС 
(оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; уверење из МУП-а из казнене евиденције; 
доказ о знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно васпитни рад у школи, доказ се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том језику 
и фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има психичку 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Докази о испуњавању услова конкурса се подносе 
у оригиналу или овереним фотокопијама.Фотокопије које 
нису оверене од стране надлежног органа неће се узети у 
разматрање.Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”.Пријаве са 
потребном документацијом подносе се у затвореној коверти 
на адресу школе: ШОСО “Антон Скала”, Стара Пазова, ул. 
Карађорђева 12., лично или поштом, са назнаком „Конкурс “. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ЕТШ “ВУК КАРАЏИЋ”
22300 Стара Пазова, Светосавска 5

тел./факс: 022/310-035

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања стеченог: 1) на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије (студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука – у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по про¬пису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника Економско – трговинске школе и подручја 
рада (економија, право и администрација и трговина, 
угоститељство и туризам), педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника и струч-
ног сарадника; поседовање лиценце за директора уста-
нове (кандидат који ту лиценцу не поседује може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за директора уста-
нове положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рен препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; оверен препис/фото-
копију лиценце за директора установе (ако је кандидат 
поседује); лекарско уверење (може постојеће лекарско 
уверење, а кандидат који буде изабран ће накнадно, пре 
закључења уговора, доставити ново лекарско уверење), 
доказ о држављанству (уверење о држављанству-не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених за 
кандидате који су променили презиме односно име после 
издавања дипломе, доказ о знању српског језика (на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи) уколи-
ко одговорајуће образовање није стечено на том језику 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о неосуђи-
ваности МУП-а, потврду о годинама рада после стеченог 
одговарајућег образовања; уколико се на конкурс пријави 
лице код кога је извршен стручно-педагошки надзор про-
светног саветника, дужно је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника). Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања. Канди-
дат који буде предложен од стране органа управљања 
за директора школе, пре достављања документације 
надлежном Покрајинском секретариајту на сагласност, 
треба да достави уверење о некажњавању које издаје 
суд. Пријава са доказима о испуњавању услова подноси 
се на адресу: Економско-трговинска школа “Вук Караџић” 
Стара Пазова, Светосавска број 5 са назнаком “За конкурс 
директора”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе на 
телефон 022/310-035.

СУБОТИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТЕФИ ШАНДОР”

24414 Хајдуково, Омладинских бригада 29-31

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат за радно место чистачица треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање: 1. степен стручне спреме (завршена основна 
школа); да има одговарајућу психичку, физичку и здрав-
ствену способност; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
– мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
доставе: извод из матичне књиге рођених не старије од 
шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству или оверену фотокопију уверења 
о држављанствуне не старије од шест месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); оргинал или оверена копија 
(код јавног бележника) сведочанство о завршеној основ-
ној школи у Републици Србији; уверење о неосуђиваности 
(не старије од шест месеци); лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима школа ће тражити од изабраног кандидата 
пре закључивања уговора о раду; доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – мађарски језик. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и краћу биографију. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор (испуњавају услове конкурса) упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима, 
коју врши надлежна Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Пријаве слати у 
затвореном омоту, са назнаком „За конкурс”, на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу се могу доби-
ти на број телефона: 024/4758-030, 260-237.

ГИМНАЗИЈА 
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник музичке културе
УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар (сви 
смерови), дипломирани музиколог, дипломирани музички 
педагог, дипломирани музичар за медијску област, профе-
сор солфеђа и музичке културе, професор музичке културе, 
професор музичког васпитања, дипломирани етномузико-
лог, дипломирани музичар - педагог, мастер теоретичар 
уметности (професионални статуси: музички педагог; етно-
музиколог; музиколог; музички теоретичар), мастер музич-
ки уметник (сви професионални статуси), мастер компо-
зитор, дипломирани трубач, мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

Наставник математике
са 30% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информатичар, 
дипломирани математичар - професор математике, дипло-
мирани математичар за математику економије, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар - 
астроном, дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, дипломирани математичар - примењена математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом основи геометрије), дипломирани информатичар, 
дипломирани професор математике - мастер, дипломирани 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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математичар - мастер, дипломирани инжењер математи-
ке - мастер (са изборним предметом основи геометрије), 
професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, мастер математичар, мастер 
професор математике, дипломирани професор математи-
ке и рачунарства - мастер из области математичких нау-
ка, мастер математичар - професор математике, мастер 
инжењер примењене математике. Дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом основи геомертије), 
члана који је стекао академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Математика или Примењена математика 
(са положеним испитом из предмета Геометрија или Осно-
ви геометрије).

Наставник српског језика и књижевности
са 40% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана (до престанка обављања функције 
помоћника директора најдуже до 31.08.2023.

године)

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик, професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност, професор српскохрватског језика са јужнос-
ловенским језицима, професор југословенске књижевности 
и српског језика, професор југословенске књижевности са 
страним језиком, професор српског језика и књижевности, 
професор српске књижевности и језика, професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик, дипломирани 
филолог за српски језик и књижевност, дипломирани фило-
лог српског језика са јужнословенским језицима, мастер 
професор језика и књижевности (студијски програми: Срп-
ски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и 
лингвистика; Српска филологија: српски језик и књижев-
ност; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и 
компаративна књижевност; Компаративна књижевност са 
теоријом књижевности), мастер филолог (студијски про-
грами: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижев-
ност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: 
српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски 
језик и Српски језик и компаративна књижевност, Српски 
језик као страни), мастер професор предметне наставе, 
мастер професор књижевности и језика (србиста). Про-
фесор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност који је стекао академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: 
српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник српског језика и књижевности
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана (до повратка запослене са порођајног 

одсуства)

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижев-
ност и српскохрватски језик, професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност, професор српскохрватског језика са јужнос-
ловенским језицима, професор југословенске књижевности 
и српског језика, професор југословенске књижевности са 
страним језиком, професор српског језика и књижевности, 
професор српске књижевности и језика, професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу, дипломи-
рани филолог за књижевност и српски језик, дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност, дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима, мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижев-
ност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу; Српска филологија: срп-
ски језик и лингвистика; Српска филологија: српски језик 
и књижевност; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност; Компаративна књижев-
ност са теоријом књижевности), мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Срп-
ска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књи-
жевност и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност, 
Српски језик као страни, мастер професор предметне 
наставе, мастер професор књижевности и језика (србиста).
Професор, односно дипломирани филолог за српскохр-

ватски језик и југословенску књижевност који је стекао 
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.

Наставник немачког језика
са 30% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: (професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност; професор немачког језика 
и књижевности; - професор енглеског језика и књижев-
ности и немачког језика и књижевности; - мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност); - мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижевност); - мастер 
професор предметне наставе. Лице из тачке 4) подтачке 
(4) овог члана које је стекло академско звање мастер мора 
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.

Наставник информатике
на хрватском наставном језику, са 20% 
радног времена на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипломирани 
информатичар, професор математике, односно дипло-
мирани математичар, смер рачунарство и информати-
ка, дипломирани инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског, дипломирани инжењер електронике, 
сви смерови осим индустријске енергетике, дипломирани 
инжењер за информационе системе, одсеци за информа-
ционе системе и информационе системе и технологије, 
дипломирани инжењер организације за информацио-
не системе, одсеци за информационе системе и инфор-
мационе системе и технологије, дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије, одсек за управљање 
квалитетом, дипломирани инжењер информатике, однос-
но дипломирани инжењер рачунарства, дипломирани еко-
номист, смерови: кибернетско-организациони, економска 
статистика и информатика, економска статистика и кибер-
нетика, статистика и информатика или статистика, инфор-
матика и квантна економија, дипломирани информатичар, 
дипломирани информатичар - пословна информатика, 
дипломирани информатичар - професор информатике, 
дипломирани информатичар - мастер, дипломирани про-
фесор информатике - мастер, дипломирани информатичар 
- мастер пословне информатике, дипломирани инжењер 
организационих наука - мастер, студијски програм Инфор-
мациони системи и технологије, мастер математичар; (18) 
мастер информатичар; (19) мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства, мастер инжењер информационих 
технологија, мастер инжењер организационих наука (сту-
дијски програм Информациони системи и технологије или 
Софтверско инжењерство и рачунарске науке), мастер 
професор информатике и математике, мастер инжењер 
софтвера, мастер инжењер информационих технологија и 
система, мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет), мастер професор 
технике и информатике.Лице из тачке 15) овог члана које 
је стекло академско звање мастер мора имати, у оквиру 
завршених студија, положено најмање пет информатичких 
предмета (од тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријентисано програ-
мирање) и најмање три предмета из области Математика, 
што доказују потврдом издатом од стране високошкол-
ске установе. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета Рачунарство и информатика може 
да изводи и лице које је стекло академско звање мастер, 
а у оквиру завршених студија има положених најмање 
пет информатичких предмета (од тога најмање један из 
области Програмирање и најмање један из области Објект-
но оријентисано програмирање) и најмање три предмета 
из области Математика.

Наставник филозофије
на хрватском наставном језику, са 5% радног 

времена на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипломирани 
филозоф, мастер филозоф, дипломирани професор фило-
зофије, мастер професор предметне наставе. Лице из тачке 
8) овог члана које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академске студије 
филозофије.

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

дана

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, 
дипломирани географ - просторни планер, дипломирани 
професор географије - мастер, мастер географ, мастер про-
фесор географије, дипломирани географ - мастер. Лице из 
тачке 10) овог члана које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне академске сту-
дије студијског програма: географија, дипломирани геог-
раф, професор географије.

Школски библиотекар
са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: професор језика и књижевности, односно књи-
жевности и језика, смер за библиотекарство, дипломи-
рани библиотекар - информатичар, професор, односно 
дипломирани филолог за општу књижевност и теорију 
књижевности, лице које испуњава услове за наставни-
ка гимназије, односно стручног сарадника - педагога или 
психолога, професор народне одбране, професор, однос-
но дипломирани филолог за италијански језик и књижев-
ност, професор, односно дипломирани филолог за шпан-
ски језик и књижевност, дипломирани компаративиста и 
библиотекар, мастер библиотекар - информатичар, мастер 
филолог (главни предмет, односно профил: библиотекар-
ство и информатика), мастер професор језика и књижев-
ности (главни предмет, односно профил: библиотекарство 
и информатика), професор српске књижевности и језика.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме кандидат тре-
ба да испуњава опште услове за заснивање радног односа 
прописане чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања и то да: кандидат треба да има одговарајуће 
образовање прописано чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/18-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/22, 14/22 и 15/22), 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и 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, 
има држављанство Републике Србије, зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву 
на конкурс приложити: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену фотокопију Уверења о држављанству Репу-
блике Србије, оригинал или оверену фотокопију Уверења из 
казнене евиденције да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, ориги-
нал или оверену фотокопију доказа о знању српског језика 
и језика на којем остварује образовно васпитни рад. Доказ 
о знању српског језика је у обавези да достави кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку, док кандидат који је одговарајуће образовање стекао на 
српском језику испуњеност овог услова доказује дипломом о 
стеченом образовању (самим прилагањем дипломе доказао 
је испуњеност овог услова). Доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (за радна места где се 
настава одвија на хрватском језику) доказује се овереном 
фотокопијом сведочанства (основног или средњег образо-
вања), дипломе или потврде о положеном испиту о знању 
језика на одговарајућој високошколској установи. Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Психолошку процену спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће 
надлежна служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака. У складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 
154 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете (www.
mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи. Конкурс 
траје 8 дана од дана објављивања у листу Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Пријаве слати на адресу: Гим-
назија”Светозар Марковић”, Петефи Шандора бр. 1, 24000 
Суботица.

Наука и образовање
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ШАБАЦ

ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ

15000 Шабац, Добропољска 5
тел. 015/342-174

Наставник практичне наставе за 
образовни профил Аранжер

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са кратком биографијом 
(на званичној интернет страници Министарства просвете 
РС) потребна документација за конкурс је следећа: 1. да 
кандидат има одговарајуће високо образовање прописа-
но чланом 140 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 27/2018 - др. закон 10/2019, 6/2020 и 129/21), 
(високо образовање стечено на студијама другог степена – 
мастер академске студије, мастер струковне студије или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године), лице са завршеним факултетом 
примењених уметности, одсек или катедра: примењено 
сликарство, вајарство или примењено вајарство, сценогра-
фија, текстил, дизајн текстила, костим или костимографија; 
дипломирани архитекта унутрашње архитектуре; дипло-
мирани архитекта; дипломирани дизајнер ентеријера и 
намештаја; мастер примењени уметник; мастер дизајнер; 
мастер уметник сценског дизајна; мастер инжењер архи-
тектуре. Лице из пете и седме алинеје треба да има завр-
шене основне и мастер академске студије на студијском 
програму, односно модулу унутрашња архитектура, дизајн 
ентеријера и намештаја, дизајн ентеријера, сценографија, 
сценски дизајн, односно из области вајарства или сликар-
ства, у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним и уметничким школама у подручју рада 
Култура, уметност и јавно информисање; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. потврду да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од намање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија; 5. уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци; 6. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, кандидат доставља доказ од одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање таквих 
докумената о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад). Докази о испуњености услова под тач-
кама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ из 
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене прија-
ве и пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкур-
са неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: Школа 
примењених уметности, Добропољска 5, 15000 Шабац или 
лично предати у Секретаријату школе.

Наставник практичне наставе за 
образовни профил Стилски кројач

са 65% радног ангажовања

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар са кратком биографијом 
(на званичној интернет страници Министарства просвете 
РС) потребна документација за конкурс је следећа: 1. да 
кандидат има одговарајуће високо образовање прописа-
но чланом 140 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 27/2018 - др. закон 10/2019, 6/2020 и 129/21), 
(високо образовање стечено на студијама другог степена 
– мастер академске студије, мастер струковне студије или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године). Изузетно, високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичко струковне студије), 
на студијама у трајању од три године, више образовање. 
Дипломирани костимограф; лице са завршеним факулте-
том примењених уметности, одсек или катедра: текстил, 
дизајн текстила, костим или костимографија; текстилни 
инжењер моделар - конструктор; инжењер текстила моде-
лар – конструктор; мастер инжењер текстилства и дизајна; 
мастер примењени уметник. Лице из пете алинеје треба 

да има завршене основне и мастер студије на студијском 
програму односно модулу текстилна технологија, односно 
одевна технологија. Лице из шесте алинеје треба да има 
завршене основне и мастер студије на студијском програму 
односно модулу дизајн текстила, текстил и одевање, савре-
мено одевање, дизајн костима, односно сценски костим, 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним и уметничким школама у подручју рада Култу-
ра, уметност и јавно информисање; 2. лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. потврду да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од намање три 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. извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверена фотокопија; 5. уверење о држављанству Репу-
блике Србије - не старије од 6 месеци; 6. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику, 
кандидат доставља доказ од одговарајуће високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих докумената о 
познавању језика на коме се изводи образовно-васпитни 
рад). Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 
саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве и прија-
ве без доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу: Школа примењених 
уметности, Добропољска 5, 15000 Шабац или лично преда-
ти у Секретаријату школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „МАЈУР”
15353 Мајур, Светог Саве 4

тел. 015/376-542

Чистачица
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице са стеченим одговарајућим образовањем-први 
степен стручне спреме, односно завршена основна школа. 
Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. став 
1 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и услове предвиђене 
чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4.и 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 
27/18 -др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 1) овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; 2) доказ о познавању српског језика (односи се на 
кандидате који нису образовање стекли на српском језику); 
3) уверење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију) не старије од 6 месеци; 4) извод из матичне књиге 
рођених; 5) потврду да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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 (уверење из МУП-а); 6) краћу биографију. 
Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења 
уговора о раду достави лекарско уверење о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима -не старије од 6 
месеци. Проверу психофизичких способности кандидата за 
рад са децом и ученицима, који уђу у ужи избор, вршиће 
Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака, а пре доношења одлуке о избо-
ру. Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно 
са одшампаним пријавним формуларом се достављају на 
адресу Школе: Основна школа „Мајур” Мајур, улица Светог 
Саве бр. 4, 15353 Мајур. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Контакт телефон: 
015/376-542.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН ЧОЛОВИЋ”

31230 Ариље, Браће Михаиловића 8

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат за рад на радно место треба да испуња-
ва следеће услове: да поседује одговарајућу врсту и сте-
пен стручне спреме у складу са чланом 140 и 141. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и чланом 3. став 1 тач-
ка 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), да у складу са чланом 
142 Закона има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова, да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно – 
васпитни рад. Уз одштампан и попуњен образац пријавног 
формулара, потписане пријаве са радном биографијом у 
којој је потребно навести да ли и које програме зна да ради 
на рачунару, кандидати достављају доказ о испуњености 
услова у погледу стручне спреме (оргинал или оверена 
фотокопија дипломе), доказ да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији 
“Послови”), извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци од објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”) и уверење или потврду да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) ЗОСОВ (уверење мора бити издато након објављивања 
огласа у публикацији “Послови”). Образац пријавног фор-
мулара кандидати преузимају са сајта Министарства про-
свете науке и технолошког развоја у делу Ново на сајту, на 
адреси http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса, на 
адресу Школе (Браће Михаиловића 8. Ариље). Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

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

Наставник разредне наставе
у ИО Јежевица, 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). а) Кандидат пријављен за радно место наставни-
ка разредне наставе 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 осуђивано 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 родоскрв-
нуће, за кривично дело 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 

Наука и образовање
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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. Докази 
о испуњености услова из тачке а), в), г) и д) достављају се 
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Документација се 
доставља у оригиналима не старијим од шест месеци или 
у овереним фотокопијама. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. 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” Поже-
га, Петра Лековића 1, 31210 Пожега са назнаком “ Пријава 
за конкурс за радно место наставника разредне наставе на 
одређебо време“. Информације о конкурсу могу се доби-
ти путем телефона: 031/ 811-176. 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. Конкурс се 
објављује у недељном листу “Послови” при Националној 
служби за запошљавање (НСЗ). Конкурс спроводи Конкур-
сна комисија именована од стране директора Школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31210 Пожега, Вука Караџића 6

Наставник математике
са 55% радног времена

Наставник економске групе предмета

УСЛОВИ: Кандидати за наведена радна места, треба да 
испуњавају услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће обра-
зовање из члана 140став 1тачка 1) и 2) Закона о основама 
образовања и васпитања, као и да испуњава услове пропи-
сане Правилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама (“Сл.гласник РС” - Просветни глас-
ник, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада Трго-
вина, угоститељство и туризам (“ Сл.гласник РС”- Просветни 
гласник, бр 4/2022 и 14/2022), б) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; в) да 
није осуђивано правоснашном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мања или давања мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђенодискриминатор-
но понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д) 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
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 овереним фотокопијама. 8 Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања.. Неблаговремене 
пријаве, пријаве без доказа о испуњавању свих услова кон-
курса, као и пријаве са неовереном документацијом, неће 
се разматрати.. Пријаве 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 просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају потребну документ-
цију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кон-
курс се објављује у публикацији “ Послови” при Националној 
служби за запошљавање (НСЗ). Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија именована од стране директора Школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”

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

Наставник разредне наставе
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 I 95/18- аутентично тумачење). пријављени 

кандидати треба да испуњавају и услове из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“ Сл. глас-
ник РС”, БР. 88/2017, 27/2018- др.закон, 10/2019, 6/2020 И 
129/21). а) Кандидат пријављен за радно место наставника 
разредне наставе 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 осуђивано 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 родоскрв-
нуће, за кривично дело 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) има 
држављанство Републике Србије; д) 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) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Документација се 
доставља у оригиналима не старијим од шест месеци или у 
овереним фотокопијама. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене пријаве, пријаве без дока-
за о испуњавању свих услова конкурса, као и пријаве 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 наставника разредне наставе на одређе-
бо време“. Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 031/811-176. Уз пријавни формулар, који се пре-
узима са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију и ЦВ (радна буиографија) у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Конкурс се објављује у 
недељном листу “ Послови” при Националној служби за 
запошљавање (НСЗ). Конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија именована од стране директора Школе.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31250 Бајина Башта, Вука Караџића 32

тел. 031/863-265

Наставник математике
са 83,33% радног времена

Наставник немачког језика
са 61,11% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
врсте стручне спреме предвиђене Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС — Просветни гласник”, бр. 4/2022 
и 14/2022) - за наведена радна места. Кандидати морају 
испуњавати и посебне услове за пријем у радни однос 
предвиђене чл.139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); да имају 
држављанство Републике Србије; да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, 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 утврђено дискриминаторно понашање, у скла-
ду са законом; да испуњава услове из чл. 142став 1 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова (сматраће се да кандидат има поменуто образо-
вање уколико достави доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или доказ да је поло-
жио стручни испит или испит за лиценцу); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (доказ се доставља при закључењу уговора о раду); 
да знају српски језик-језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. Уз 
одштампани пријавни формулар кандидат доставља: 1) 
кратку биографију; 2) оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању-кандидат 
који има високо образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену копију дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских студија; 
3) доказ о поседовању држављанства Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); 4) извод из матичне књиге 
рођених; 5) оригинал или оверена фотокопија потврде или 
уверења високошколске установе о положеним испитима 
из педагогије и психологије или потврду, односно уверење 
високошколске установе да кандидат испуњава услове из 
члана 142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања или оверену фотокопију лиценце за рад настав-
ника, васпитача или стручних сарадника; за кандидате који 
ово образовање не поседују, у складу са чл.142ст.2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, наставник 
је обавезан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; 6) уверење о неосуђиваности 
кандидата за наведена кривична дела утврђена чл.139ст.1 
тачка 3 ЗОСОВ (уверење из МУП-а, оргинал или оверену 
фотокопију, не старије од 6 месеци); 7) уверење или потвр-
да од Повереника за заштиту равноправности да против 
кандидата није утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оберена фотокопија, не старија од шест 
месеци); 8) доказ да кандидат није под истрагом - уверење 
из суда да против кандидата није спроведена истрага нити 
кривични поступак (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); 9) доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто 
се сматра да они познају језик на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад); лекарско уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом доставити на 
адресу школе: Техничка школа, ул.Вука Караџића бр. 32; 
31250 Бајина Башта или предати непосредно у сектрета-
ријату школе, са назнаком „За конкурс.” Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 031/863-265.

ОСНОВНА ШКОЛА
“САВО ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”

Чајетина, Сирогојно бб.
тел. 031/3802-059

Наставник математике
са 88,89% радног времена, у матичној школи

Наставник математике
са 88,89% радног времена, у ИО Љубиш

Наставник физике
са 60% радног времена, у матичној школи и у 

ИО Љубиш

Наставник руског језика
са 88,89% радног времена, у матичној школи 

и у ИО Љубиш

УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом и 
попуњеним пријавним формуларом објављеним на званич-
ној интернет страници Министарства, кандидати подносе: 
1. доказ о одговарајућој врсти и степену стручне спреме, 
за наставникапрема Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник рс - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању (уколико је кандидат стекао високо образовање на 
студијама другог степена, доставља оврену фотокопију 
дипломе другог степена и оверену фотокопију дипломе 
основних академских студија), 2. уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом и 
ученицима; 3. потврду да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 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 
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складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); 5. извод из матичне књиге рођених; 6. 
доказ о познавању српског језика (није потребан уколи-
ко се школовање кандиата обављало на српском језику). 
Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 и 6 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве 
слати на горе наведену адресу или донети лично у прос-
торије школе радним даном од 8.00 до 13.00 часова. За сва 
питања поводом конкурса обратити се секретару Школе на 
контакт телефон: 031/3802-059.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/3831-268

Наставник предметне наставе 
математике

са 88,89% радног времена, за рад у матичној 
школи у Чајетини и издвојеном одељењу 

Златибор

Наставник предметне наставе 
математике

са 88,89% радног времена, за рад у 
издвојеним одељењима Златибор и Јабланица

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. Закон, 
10/19, 6/20 и 129/21) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18, 
11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 
15/2022 и 16/2022) и то: 1. да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 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 у основној школи; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик као језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар за 
пријем у радни однос у установу образовања и васпитања 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете. Уз одштампани образац пријавног формула-
ра кандидати достављају: 1. оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, 2. потврду или уве-
рење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци); 3. уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије од 6 
месеци (оригинал), 4. извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал); 5. 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 уверење о 
положеном стручном испиту / испиту за лиценцу. Канди-
дат који нема образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као и услов за полагање испита за лиценцу (сматра се да 
наставник, који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина); 6. кратку биографију, 
7. доказ о знању српског језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
у Националну службу за запошљавање, која ће извршити 
процену применом стандардизованих поступака. Лекарско 
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима кандидат подноси пре 

закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети 
лично или слати на адресу: Основна школа „Димитрије 
Туцовић”, 31310 Чајетина, Сердара Мићића 5, са назнаком 
„За конкурс за радно место наставника ____”. Контакт теле-
фон: 031/3831-268. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. У пријави обавезно 
навести контакт телефон.

ВАЉЕВО

ШОМО “ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ”
14210 Уб, Краља Петра 13

тел. 014/411-681

Наставник соло певања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, 10/19 
и 6/20) одговарајући степен стручне спреме а у складу са 
чланом 140 истог закона, као и у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) које се дос-
тавља приликом закључења уговора о раду; уверење да 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања не 
старије од шест месеци, тј. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривично дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја, против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторско понашање; да је 
држављанин Републике Србије. Кандидати попуњавају 
пријаву на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву кандидат прилаже: уверење о 
држављанству - не старије од шест месеци; извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверена копија); диплома 
о стеченом оразовању (оригинал или оверена копија) лица 
која су стекла мастер, прилажу и диплому основних ака-
демских студија; да зна језик на коме се одвија васпитно 
- образовни рад (српски језик); радну биографију. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
за конкурс се подносе поштом на горе наведену адресу или 
се непосредно предају секретаријату школе сваког радног 
дана од 8 до 12 часова, у затвореним ковертама са назна-
ком: “За конкурс за радно место наставника соло певања”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе сваког радног дана у времену од 9 до 12 часова 
или на телефон 014/411-681.

ОШ “ИЛИЈА БИРЧАНИН”
14255 Ставе, Бобова 170

тел. 014/271-270

Наставник математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: На основу члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 зачка 3. ЗОС-а; држављанство Републике Србије. 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана 
пријава са биографијом; попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете; 
оверена фотокопија диплома којом се потврђује стручна 
спрема; оргинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оргинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; уверење о неусуђиваности. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригинал 
или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изу-

зетно у градовима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним канце-
ларијама основних судова односно општинским управама 
као поверени послови). Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућује се на психолошку процену способност за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Разговор са кан-
дидатима ће се обавити у просторијама ОШ “Илија Бирча-
нин” у Ставама, с тим што ће кандидати о датуму и време-
ну бити обавештени на бројеве контакт телефона које су 
навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, у оригинал или фотоко-
пији овереној у општини, суду или код јавних бележника 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. Пријаве са 
доказима о испуњености услова слати на горе наведену 
адресу.

Наставник математике
у издвојеном одељењу у Причевићу са 90% 

радног времена

УСЛОВИ: На основу члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање стечено на студијама другог степена мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 зачка 3. ЗОС-а; држављанство Републике Србије. 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: потписана 
пријава са биографијом; попуњен пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете; 
оверена фотокопија диплома којом се потврђује стручна 
спрема; оргинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оргинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; уверење о неусуђиваности. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригинал 
или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно у градовима и општинама у којима нису именовани 
јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним канце-
ларијама основних судова односно општинским управама 
као поверени послови). Кандидати чије су пријаве бла-
говремене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућује се на психолошку процену способност за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Разговор са кан-
дидатима ће се обавити у просторијама ОШ “Илија Бирча-
нин” у Ставама, с тим што ће кандидати о датуму и време-
ну бити обавештени на бројеве контакт телефона које су 
навели у својим пријавама. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази, у оригинал или фотоко-
пији овереној у општини, суду или код јавнох бележника 
биће одбачене закључком конкурсне комисије. Пријаве са 
доказима о испуњености услова слати на горе наведену 
адресу.

ВРАЊЕ

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/411-434

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Методика наставе српског 

језика и књижевности
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: VII/1 степен стручне 
спреме и статус студента докторских академских студија). 
Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о 
високом образовању, Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији послова на Педагошком факулте-
ту у Врању и Правилником о звањима, условима и поступку 

Наука и образовање
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стицања звања сарадника Педагошког факултета у Врању 
(сви акти су доступни на интернет страници Факулте-
та). Кандидат уз пријаву на конкурс обавезно прилаже: 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење надлежног суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак, уверење МУП-а о пода-
цима из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван, лекарско уверење о 
општој здравственој способности, фотокопију личне карте 
или очитану личну карту ако је са чипом, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним студијама одговарајућег степе-
на, потврду о статусу студента докторских академских сту-
дија и списак научних и стручних радова (уколико их има) 
и саме радове. Пријаве се подносе Педагошком факултету 
у Врању, Партизанска 14, 17501 Врање, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. За све додатне инфор-
мације у вези са конкурсом обратити се на број телефона 
017/411-434.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

17500 Врање, Партизанска 14
тел. 017/411-434

Наставник у звање доцент за ужу научну 
област Математика и информатика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Потребна стручна спрема: VIII степен стручне 
спреме - високо образовање на студијама трећег степена. 
Поред општих услова утврђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове прописане Законом 
о високом образовању, Ближим критеријумима за избор 
у звање наставника Универзитета у Нишу и Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији послова на 
Педагошком факултету у Врању (сви акти су доступни на 
интернет страници Факултета).
Кандидат уз пријаву на конкурс обавезно прилаже: био-
графију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, уверење надлежног суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак, уверење МУП-а о пода-
цима из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван, лекарско уверење о 
општој здравственој способности, фотокопију личне карте 
или очитану личну карту ако је са чипом, оверене фото-
копије диплома о завршеним студијама са свих нивоа сту-
дија, списак научних и стручних радова и саме радове и 
попуњен Образац о испуњавању услова за избор у звање 
наставника (доступан на интернет страници Факултета 
и Универзитета). Пријаве се подносе Педагошком факул-
тету у Врању, Партизанска 14, 17501 Врање, у року од 15 
(петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. За све 
додатне информације у вези са конкурсом обратити се на 
број телефона 017/411-434.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”

17501 Врање, Милунке Савић бб.

Наставник здравствене неге практичне 
наставе

са 50% радног ангажовања, на одређено 
време, до повратка одсутног запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, струков-
на медицинска сестра, организатор здравствене неге, 
специјалиста струковна медицинска сестра, дипломира-
на медицинска сестра, мастер медицинска сестра, виша 
медицинска сестра општег смера, виша медицинска сестра 
интернистичког смера, виша медицинска сестра хируршког 
смера, виши медицински техничар, дипломирани органи-
затор здравствене неге, дипломирани организатор здрав-
ствене неге - мастер, мастер професор предметне наставе 
(предходно завршене основне академске студије у области 
здравства), струковна медицинска сестра - бабица. Лице 
треба да има предходно стечено средње образовање у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита. У радни однос 
у установи може да буде примљено лице, под условима 
прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање, 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или 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) има држављанство Репубилке 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.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 
доставити оригинале или оверене фотокопије следећих 
докумената: диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, уверење из 
казнене евиденције, уверење о психичкој, физичкој и здр-
ваственој способности за рад са ученицима и децом дос-
тавља се пре закључења уговора о раду, пријавни форму-
лар са званичне странице Министарстав просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Оглас објавити у публи-
кацији “Послови”. Пријаве слати са назнаком: “За конкурс”, 
на адресу школе: Медицинска школа “Др. Изабел Емсли 
Хатон” ул. Милунке Савић” бб, 17501 Врање.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
26300 Вршац, Дворска 17-19

Наставник предметне наставе физичког 
и здравственог васпитања

са 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних Законом о раду („Службени гласник РС”, 
бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) 
потребно је да кандидати испуњавају и посебне услове 
прописане члановима 139Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020, 129/21) и то да: 1. да имају одго-
варајуће образовање (пријављени кандидати треба да 
испуњавају услове у погледу врсте тражене стручне спре-
ме, утврђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 11/2021, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2. да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено 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 става 1 
тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на 
конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads), а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи, лично 
или поштом. Уз пријавни формулар са званичне интернет 
странице, потребно је да кандидат достави следећу доку-
ментацију: кратку биографију (ЦВ); оверену фотокопију 
(код јавног бележника) документа о стеченом одгова-
рајућем степеном стручне спреме; уверење да није осуђи-
ван - оригинал (1. уверење из надлежне службе МУП-а и 2. 
уверење из надлежног основног суда, не старији од 6 месе-
ци); оригинал извод из матичне књиге рођених, на про-
писаном обрасцу са холограмом или оверену копију (код 
јавног бележника); уверење о држављанству, оригинал 
или оверену копију (код јавног бележника) - не старије од 6 
месеци; оверену копију (код јавног бележника) личне карте 
или очитану личну карту; уколико документ није издат на 
српском језику, потврду да зна српски језик, а за лица која 
су стекла образовање на српском језику –доказ да кандидат 
зна српски језик доказује се овереном копијом документа 
о стеченом одговарајућим степеном стручне спреме. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење)прилаже изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. 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. Кон-

курсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
кандидата, сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложе-
не листе кандидата. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату може да поднесе жалбу органу упра-
вљања, у року од осам дана од дана достављања решења 
из става 8 овог члана. Орган управљања о жалби одлучује 
у року од 15 дана од дана подношења жалбе. Кандидат 
који је учествовао у изборном поступку има право да, под 
надзором овлашћеног лица у установи, прегледа сву кон-
курсну документацију, у складу са законом. Ако по конкурсу 
није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс 
у року од осам дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање као и пријаве оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стру-
чне спреме. Пријавни формулар са конкурсом траженим 
документима и доказима о испуњавању услова, доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се достављају лично или поштом на горе наведену адре-
су, са назнаком „За конкурс - наставник предметне наставе 
– наставник физичког и здравственог васпитања”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, тел. 066/8056-503 и имејл: vuk.karadzic1@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

26340 Бела Црква, Жарка Зрењанина 13
тел. 013/851-022

e-mail: oszzbcrkva@mts.rs

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018- др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21). У радни однос у установи 
може да буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: А. студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
Б. студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 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. 
У пријави приложити: пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
оригинал или оверени доказ о школској спреми (диплома), 
оригинал или оверено уверење о држављанству, ориги-
нал или оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
потврду да лице није осуђивано за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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, потврду високошколске установе о ост-
варености најмање 30 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви у складу са ЕСПБ (лице које је стекло високо образо-
вање по пропису почев од 10. септембра 2005. године), 
потписану биографију кандидата. Лице мора да зна језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Напомена: 
лекарско уверење се подноси пре закључења уговора о 
раду и то од стране лица које је примљено по конкурсу. 
Проверу психофизичких способности за рад са ученици-
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ма обавља надлежна служба за послове запошљавања у 
Вршцу са кандидатима који уђу у ужи избор, а испуњавају 
услове конкурса, применом стандардизованих поступака, 
сходно члану 154 став 5 Закона. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, и одштампаног, уз потребну документацију која 
је у оригиналу или овереној копији, достављају установи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом посла-
ти на горе наведену адресу, или или лично код секретара 
школе, од 07.00 часове до 15.00 часова. Конкурс за пријем 
у радни однос на неодређено време спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посебним решењем, 
у складу са чл. 154 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018- др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/21).

ЗАЈЕЧАР

КЊАЖЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
19350 Књажевац, Карађорђева 16

тел. 019/732-034

Наставник физичког и здравственог 
васпитања (90% радног времена) и 

изборног програма здравље и спорт (са 
10% радног времена)

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

школе за време трајања мандата

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21 – даље: Закон) и важећим 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 4/2022), односно 
да има одговарајуће - високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије, и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, уз завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и високо образовање стечено 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, 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 осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 утврђено дискриминаторно пона-
шање у смислу члана 139 став 1тачка 3 Закона; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, а потребну документацију односно дока-
зи о испуњености услова за избор кандидата, заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи и то: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена фотокопија 
дипломе или уверења издате од стране високошколске 
установе); доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1тач-
ка 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 шест 
месеци); доказ да кандидат има држављанство Републи-
ке Србије (уверење - не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном важношћу 
-оригинал или оверена фотокопија); доказ о познавању 
српског језика, као језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - доставља само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику (потврда, уверење или дру-
ги документ којим се доказује да је испит из српског језика 
положен по програму одговарајуће високошколске устано-
ве). Напомена: доказ о психичкој, физичкој и здравственој 

способности (лекарско уверење) доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Осим наведеног, 
кандидати достављају и краћу радну биографију. Благо-
временом пријавом сматра се пријава која је поднета у 
року утврђеном у конкурсу, као и пријава која је предата 
препорученом пошиљком, у ком случају се као дан прије-
ма рачуна дан када је пошта примила пошиљку, а када 
последњи дан за подношење пријаве пада у недељу или 
дане државног празника, рок за пријаву помера се за сле-
дећи 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.Непотпуне, неблаговремене, као и пријаве које 
нису поднете на одговарајући, односно на начин утврђен 
конкурсом неће се узети у разматрање. По завршетку кон-
курса примљена документација се не враћа кандидатима. 
Пријава се може поднети у просторијама школе сваког 
радног дана или послати препорученом поштом на адресу: 
Књажевачка гимназија, ул. Карађорђева бр. 16, 19350 Кња-
жевац, са назнаком за конкурсну комисију. Информације о 
конкурсу могу се добити телефоном на број 019/732-034.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ”
19233 Подгорац, Подгорац бб.

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 6/20 и 129/2021) и Правилником о врсти и 
степену образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 
и 2/22) и то: да има одговарајуће високо образовање стече-
но: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; б) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

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 кандидат није осуђиван 
(уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); уверење из 
основног и вишег суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак за кривична дела за која је изречена 
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 српског језика као и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Конкурс спроводи кон-

курсна комисија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака, 
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Кон-
курса комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Напомена: кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
без потребне документације, као и фотокопије докумената 
које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу ОШ „Ђорђе Симе-
оновић” Подгорац, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос 
наставника разредне наставе. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити путем горе наведене мејл адресе и 
бројева телефона.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ”

23273 Ново Милошево, Маршала Тита 1

Наставник технике и технологије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1) да имају одговарајуће образовање, у складу са члано-
вима 140 и 142 Закона, као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној и то: за наставника технике и технологије: 
професор техничког образовања, професор технике, про-
фесор технике и информатике, професор информатике и 
техничког образовања, професор техничког образовања 
и машинства, професор технике и машинства, професор 
машинства, професор електротехнике, професор технич-
ког образовања и техничког цртања, професор техничког 
образовања и физике, професор физике и основа техни-
ке, професор техничког образовања и хемије, дипломира-
ни педагог за физику и општетехничко образовање ОТО, 
дипломирани професор физике и основа технике за основ-
ну школу, професор физике и основа технике за основну 
школу, професор техничког образовања и васпитања, про-
фесор техничког васпитања и образовања, професор поли-
техничког образовања и васпитања, професор политех-
ничког васпитања и образовања, професор политехничког 
образовања, професор технике и графичких комуникација, 
професор производно-техничког образовања, дипломира-
ни педагог за техничко образовање, дипломирани педагог 
за физику и основе технике, професор основа технике и 
производње, професор политехнике, професор техни-
ке и медијатекарства, професор техничког образовања и 
медијатекар, дипломирани физичар - професор физике 
и основа технике за основну школу - мастер, дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну школу 
- мастер, дипломирани професор технике и информа-
тике - мастер, дипломирани професор технике - мастер, 
мастер професор технике и информатике, мастер профе-
сор информатике и технике, професор основа технике и 
информатике; мастер професор технике и информатике за 
електронско учење; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из области тех-
ничког и информатичког образовања).

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време, до повратка радника са 
функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1) да имају одговарајуће образовање, у складу са члано-
вима 140 и 142 Закона, као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној и то: за наставника физичког и здравстве-
ног васпитања - 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-

Наука и образовање
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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 предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет); 
мастер спортске и терапијске физичке активности.

ОСТАЛО: Кандидат треба и: 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 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) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – срп-
ски. У складу са чланом 142 Закона за послове наставни-
ка предметне наставе, кандидат мора да има образовање 
из психолошких, педагошких уи методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање шест бодова праксе у установи, у складу са европс-
ким системом преноса бодова. Исто образовање кандидат 
је обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријемни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просве-
те. Школи се доставља следећа документација: пријавни 
формулар, оригинал или оверен препис дипломе, додатак 
дипломи - оригинал или оверен препис дипломе, додатак 
дипломи, оригинал или оверен препис дипломе о заврше-
ним основним академским студијама (за занимања за које 
се захтева завршене основне студије првог степена одго-
варајуће области), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу издат од 01.03.2010. године), доказ о знању српс-
ког језика доставља се уколико одговарајуће образовање 
није стеченом том језику (доказ да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на српском језику или је 
положило испит из језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе), уверење МУП да лице није осуђивано 
односно извод из казнене евиденције. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора. Са кандидатима за које комисија утврди да 
испуњавају услове за пријем у радни однос, врши се прове-
ра психофизичких способности за рад са децом и ученици-
ма од стране надлежне служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака. Сва приложена 
документа морају бити уредно оверена. Пријаве слати на 
горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Рок за подношење прија-
ва је 15 дана од дана објављивања у листу „Послови”.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”
Елемир - Тараш

23208 Елемир, Жарка Зрењанина 45
тел. 023/737-708

Психолог
са 50% норме, на одређено време ради 

замене запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање и 
то: високо образовање: из области Психологије, 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специја-листичке академске студије); 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Наставник, васпитач и стручни 
сарадник мора имати образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово образовање настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра 
се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника може да обавља лице 
које има дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце посло-

ве наставника, васпитача и стручног сарадника може да 
обавља: приправник (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи); лице које испуњава услове за 
наставника, васпитача и стручног сарадника са радним 
стажом стеченим ван установе, под условима и на начин 
утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи), лице које је засно-
вало радни однос на одређено време ради замене одсутног 
запосленог (најдуже 2 године од дана заснивања радног 
односа у установи), сарадник у предшколској установи (ако 
има образовање из члана 142 Закона), педагошки и андра-
гошки асистент и помоћни наставник; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно васпитни рад. уз пријаву 
на конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: пријав-
ни формулар; доказ о одговарајућем образовању; оверена 
фотокопија дипломе / уверења траженог степена и врсте 
образовања; уверење о држављанству - оригинал или ове-
рена фотокопија; извод из матичне књиге рођених – ори-
гинал или оверена фотокопија; доказ да није осуђиван (за 
горе наведена дела у тачки 3) који није старији од 6 месе-
ци – оригинал или оверена фотокопија; доказ да је стекао 
образовање на српском језику (диплома / уверење издато 
на српском језику која се приложи као доказ под тачком 2 
сматра се доказом о знању српског језика). Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (оригинал или оверену фото-
копију) доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Услови тражени овим конкурсом доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс 
је до 09.03.2023. године. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само благовре-
мене и потпуне пријаве. За све додатне информације обра-
тити се секретару школе на телефон 023/737-708.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 50

тел. 023/561-277

Наставник географије
на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 70% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да има: одговарајуће образовање стечено 
на а) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. У складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама: проф. 
географије; дипл. географ; проф. историје - географије; 
дипл. географ - просторни планер; дипл. проф. географије 

- мастер; дипл. географ - мастер; мастер географ; мастер 
професор географије; мастер проф. геограгије и инфор-
матике; мастер проф. биологије и географије. Знање срп-
ског језика; психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима (доказ о испуњености овог услова 
прибавља само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду); држављанство Републике Србије; неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс достави-
ти: попуњен пријавни формулар који се налази 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); овере-
ну фотокопију дипломе (уверења) о завршеном факултету; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оригинал или оверена фотокопија 
уверења (извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван. Фотокопије приложених докумената морају бити 
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријављени кандидати биће позвани на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава са доказима о испуњавању услова конкурса је 15 
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве на конкурс 
слати поштом или предати лично, на адресу школе: Тех-
ничка школа, 23101 Зрењанин, Стевице Јовановића 50, са 
назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”

Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Васпитач
УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: 1) да поседује одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то (1) студије другог 
степена из научне, односно области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најамање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовањедо 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем. 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за 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 добра заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује васпитно-образовни 
рад. (диплома о стеченом образовању на српском језику 
које се приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом 
о знању српског језика под овом тачком 5). Уз пријаву на 
конкурс, кандидат прилаже следећу документацију (у орги-
налу или оверену фотокопију): попуњен пријавни форму-
лар на званичној страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); потписану рад-
ну биографију, очитану личну карту (или фотокопију, ако 
је лична карта без чипа), оргинал / оверену фотокопију 
дипломе о стручној спреми, документ о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту (уколико кандидат 
исту поседује) – оверена фотокопија, не старија од 6 месе-

Наука и образовање



   |  Број 1029 | 01.03.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs66 

ци, оригинал / оверену копију уверења о држављанству- не 
старије од 6 месеци, оргинал / оверену копију извода из 
матичне књиге рођених – не старије од 6 месеци, ориги-
нал / оверену копију уверења о неосуђиваности издату од 
стране МУП-а- не старије од 6 месеци. Рок за подношење 
пријаве 15 дана од дана објављивања огласа у публикцији 
Националне служе за запошљавање “Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, 
а неовереним фотокопијама, неће се узети у разматрање. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адре-
се на својим пријавама. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Пријаве са кратком биографијом и потребном 
документацијом доставити на адресу: Предшколска устано-
ва „Пава Сударски” Нови Бечеј, Јаше Томића 1, у року од 15 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ЈАКШИЋ”
23260 Перлез, Трг Кнеза Михаила 2

тел. 023/3813-046

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће високо образовања из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања за наставника основне школе, за педагога и 
психолога, то јест високо образовање које је стекло: 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 предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); или б) високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да има дозволу за рад (лиценцу); 4. да има обуку 
и положен испит за директора школе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року до две године од дана ступања на дужност); 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; 6. 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 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; 7. да има 
држављанство Републике Србије; 8. да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. Изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог зако-
на, то јест високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да приложи 
следећу документацију: доказ о одговарајућем образовању 
– оригинал или оверена фотокопија дипломе (уверења) о 
траженом степену и врсти стручне спреме, оригинал или 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испи-
ту, односно доказ о положеном испиту за лиценцу (ори-
гинал или оверена фотокопија), потврду или уверење о 
дужини радног стажа у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверена фотокопија) – може и из досијеа а изабрани кан-

дидат ће доставити ново пре закључења уговора, уверење 
о држављанству Републике Србије - оригинал или овере-
на фотокопија (не старије од 6 месеци), доказ да је сте-
као образовање на српском језику или је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (диплома издата на српском језику која се прило-
жи као доказ под тачком 1. сматра се доказом о знању срп-
ског језика под тачком 6, кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику знање српског језика доказују 
потврдом одговарајуће високошколске установе да су 
положили испит из српског језика-оригинал или оверена 
фотокопија доказа), доказ о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора установе - уколико кндидат то поседу-
је (оригинал или оверена фотокопија), извод из матичне 
књиге рођених-оригинал или оверена фотокопија (не ста-
рије од 6 месеци), уверење надлежног МУП-а којим канди-
дат доказује да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и да није 
утврђено дискриминиторно понашање – уверење не сме 
бити старије од дана објављивања конкурса (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење основног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
за дела из члана 139 став 1 тачка 3 закона – уверење не 
сме бити старије од дана објављивања конкурса (оригинал 
или оверена фотокопија), доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
– уколико се пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора (оригинал или оверена фотокопија), 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду – 
уколико га кандидат поседује (оригинал или оверена фото-
копија извештаја просветног саветника), радну биографију 
са прегледом кретања у служби, оквирни план рада за вре-
ме мандата. Кандидати могу доставити и доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно). 
Документација која се доставља у виду фотокопија, мора 
бити оверена од стране јавног бележника. О резултатима 
конкурса, кандидат ће бити обавештен од стране школе 
након пријема решења о именовању директора од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs), а одштампани пријавни 
формулар заједно са пријавом на конкурс и потребном 
документацијом достављају школи. Рок за подношење 
пријава на конкурс са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
огласним новинама Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве на конкурс заједно са потребном доку-
ментацијом о испуњавању услова конкурса доставити лич-
но или слати, на адресу школе: ул. Трг кнеза Михаила 2, 
23260 Перлез, са назнаком „За конкурс за избор директора 
школе”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. У обзир ће се узети само благовремене 
и потпуне пријаве. За све додатне информације обратити 
се секретару школе, лично или на телефон 023/3813-046.

ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб.

тел. 023/563-840

Наставник предметне наставе - српски 
језик

УСЛОВИ: а) да има одговарајуће образовање које је стекло 
у складу са чланом 140 Закона: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета); или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
На основу Правилника, наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада на пословима наставника предметне 
наставе – српски језик може да изводи: 1) професор срп-
ског језика и књижевности, 2) професор српског језика и 
књижевности са општом лингвистиком, 3) професор срп-
ске књижевности и језика, 4) професор српске књижев-
ности и језика са општом књижевношћу, 5) дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским језицима, 6) 
дипломирани филолог српске књижевности са јужносло-
венским књижевностима, 7) професор, односно дипло-
мирани филолог за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност, 8) професор, односно дипломирани фило-

лог за југословенску књижевност и српскохрватски језик, 
9) професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 
10) професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима, 11) професор српскохрватског језика са источним 
и западним словенским језицима, 12) професор српскохр-
ватског језика и југословенске књижевности за наставу у 
школама у којима се образовно-васпитни рад изводи на 
мађарском, односно русинском или румунском језику, 13) 
професор, односно дипломирани филолог за југословенс-
ку и општу књижевност, 14) професор југословенске књи-
жевности са страним језиком, 15) дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, 16) дипломирани филолог 
за српски језик и књижевност, 17) професор српског јези-
ка и књижевности у одељењима за националне мањине, 
18) професор српског језика и српске књижевности, 19) 
дипломирани компаратиста, 20) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), српска књижевност и језик 
са компаратистиком), 21) мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филоло-
гија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, компаративна књижевност са теоријом књи-
жевности, 22) професор српскохрватског језика и књижев-
ности, 23) мастер филолог из области филолошких наука, 
24) професор југословенске књижевности и српског јези-
ка, 25) мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући премет). 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 3 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 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; 
г) да има држављанство Републике Србије; д) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс учесници конкурса треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стру-
чне спреме; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; доказ да кандидат није 
осуђиван за кривична дела прописана чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 8 дана од дана објављивања текста конкурса 
у огласним новинама Националне службе за запошљавање 
“Послови”. Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом подносе се у затвореној коверти на адресу школе: 
Основна школа „Петар Петровић Његош”, 23101 Зрења-
нин, Стражиловска бб., лично или поштом са назнаком „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одба-
чене. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
конкурсом тражене услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима сматраће 
се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову 
пријаву одбацити. У року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Комисија 
обавља и разговор са кандидатима. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Комисија образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове доставља директору у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима, а директор 
школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од 8 дана од достављања образложене листе. Решење 
о избору кандидата се, када постане коначно, оглашава на 
званичној интернет страници Министарства надлежног 
за послове просвете. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или телефоном на број 
023/563-840.

Наука и образовање
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ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб.

тел. 023/563-840

Наставник предметне наставе ликовна 
култура

са 50% радног времена

УСЛОВИ: а) да има одговарајуће образовање које је стекло 
у складу са чланом 140 Закона: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета); или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. На 
основу Правилника, наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада на пословима наставника предметне наставе 
– ликовна култура може да изводи: дипломирани сликар; 
академски сликар - ликовни педагог; академски графичар - 
ликовни педагог; академски вајар - ликовни педагог; дипло-
мирани сликар - професор ликовне културе; дипломирани 
графичар - професор ликовне културе; дипломирани вајар 
- професор 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 уметности 
и дизајна); мастер конзерватор и рестауратор (завршене 
основне академске студије из области ликовне уметности, 
односно примењене уметности и дизајна); мастер дизајнер 
(завршене основне академске студије из области ликовне 
уметности, односно примењене уметности и дизајна); лице 
са завршеним факултетом ликовних уметности; лице са 
завршеним факултетом примењених уметности; лице са 
завршеним факултетом примењених уметности и дизајна; 
дипломирани костимограф; мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет). б) 
Да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) да има држављанство Републике Србије; д) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс учесници конкурса 
треба да доставе: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; доказ да кан-
дидат није осуђиван за кривична дела прописана чланом 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима доставља само 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана од дана објављивања текста кон-
курса у огласним новинама Националне службе за запо-
шљавање “Послови”. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом подносе се у затвореној коверти на адресу 
школе: Основна школа „Петар Петровић Његош”, 23101 
Зрењанин, Стражиловска бб., лично или поштом са назна-
ком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће 
одбачене. Комисија 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 који испуњавају 
конкурсом тражене услове за пријем у радни однос у року 

од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Уколико кандидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима сматраће 
се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову 
пријаву одбацити. У року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Комисија 
обавља и разговор са кандидатима. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити. Комисија образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове доставља директору у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима, а директор 
школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од 8 дана од достављања образложене листе. Решење 
о избору кандидата се, када постане коначно, оглашава на 
званичној интернет страници Министарства надлежног 
за послове просвете. Сва потребна обавештења можете 
добити од секретара школе, лично или телефоном на број 
023/563-840.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/561-413

Наставник предметне наставе анатомије 
и физиологије

са 90% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања које је 
стекло, а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Службени гласник 
РС – Просветни гласник”, број 4/22): доктор медицине. 2. 
Има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није 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 коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Учесници конкурса треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о траженој врсти и степену стручне 
спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће високо обра-
зовање по прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању првог сте-
пена. Када је образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образовање стечено 
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену 

фотокопију решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања). Када је образовање стечено у иностранству, кан-
дидат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 
5) Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да је лице стекло средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) – српски језик; оригинал или оверена фото-
копија уверења (извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: 
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са 
назнаком „За конкурс”. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе, лично или телефоном на 
број 023/533-270 и 023/533-273. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбаци-
ти. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Уколико кан-
дидат не дође на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе обавља разговор са кандидатима. Уко-
лико кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. Комисија образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове доставља директо-
ру у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима, а директор школе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Решење о избору кандидата се, када 
постане коначно, оглашава на званичној интернет страни-
ци Министарства надлежног за послове просвете.

Наставник предметне наставе 
математике

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 66,67% радног 

времена

УСЛОВИ: 1. има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 
4/2022): (1) професор математике; (2) дипломирани мате-
матичар; (3) дипломирани математичар за теоријску мате-
матику и примене; (4) дипломирани математичар за рачу-
нарство и информатику; (5) дипломирани математичар 
- информатичар; (6) дипломирани математичар - професор 
математике; (7) дипломирани математичар за математику 
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економије; (8) професор математике - теоријско усмерење; 
(9) професор математике - теоријски смер; (10) професор 
математике и рачунарства; (11) професор информати-
ке - математике; (12) професор хемије - математике; (13) 
професор географије - математике; (14) професор физике 
- математике; (15) професор биологије - математике; (16) 
дипломирани математичар - астроном; (17) дипломирани 
математичар - теоријска математика; (18) дипломирани 
математичар - примењена математика; (19) дипломирани 
математичар - математика финансија; (20) дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије); (21) дипломирани информатичар; (22) дипло-
мирани професор математике - мастер; (23) дипломирани 
математичар - мастер; (24) мастер математичар; (25) мас-
тер професор математике; (26) мастер математичар - про-
фесор математике; (27) мастер инжењер примењене мате-
матике. Лице које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета Геометрија или 
Основи геометрије). 2. Има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти 
и степену стручне спреме. Кандидат који је стекао одгова-
рајуће високо образовање по прописима који уређују висо-
ко образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању првог степена. Када је образовање стечено у некој 
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотоко-
пију решења министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања). Када је 
образовање стечено у систему војног школства, кандидат 
доставља и оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања). 
Потврду о положеним испитима из предмета Геометрија 
или Основи Геометрије – оригинал или оверена копија; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; доказ о испуњавању услове из чла-
на 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2А, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број 023/533-270. Комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 

у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија ће одбаци-
ти. Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Уколико кан-
дидат не дође на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс 
повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. У року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос и у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе обавља разговор са кандидатима. Уко-
лико кандидат не дође на разговор у заказаном термину 
сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. Комисија образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове доставља директо-
ру у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима, а директор школе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Решење о избору кандидата се, када 
постане коначно, оглашава на званичној интернет страни-
ци Министарства надлежног за послове просвете.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

тел. 023/884-017

Наставник предметне наставе 
математика

са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) висо-
ко образовање на студијама 2.степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та); или Б) високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.септембра 2005. године. 
Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама 1. степе-
на (основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 3 године или 
вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарад-
ник мора имати образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(члан 142 став 1 Закона). Ово образовање наставник, вас-
питач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. У складу са чланом 
143 Закона, када је образовање стечено у некој од републи-
ка СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника; када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника; када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника. 
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без 
лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарад-
ника може да обавља: 1. приправник (најдуже 2 године од 

дана заснивања радног односа у установи), 2. лице које 
испуњава услове за наставника, васпитача и стручног 
сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под 
условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у установи), 3. 
лице које је засновало радни однос на одређено време ради 
замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи), 4. сарадник у предш-
колској установи (ако има образовање из члана 142 Зако-
на), 5. педагошки и андрагошки асистент и помоћни настав-
ник. 2. Да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно 
васпитни рад. У складу са чланом 141 став 7 Закона, посло-
ве наставника и стручног сарадника, може да обавља лице 
које је стекло основно, средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс, 
кандидат је дужан да обавезно достави: пријавни форму-
лар, доказ о одговарајућем високом образовању, А) овере-
на фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте 
образовања, а кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе/уверења о стеченом високом образовању 
првог степена. Лица која су образовање стекла у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 
16. јуна 2006. године или у Републици Српској или су обра-
зовање стекли у систему војног школства или у иностран-
ству, а врста образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона, као доказ о испуње-
ности услова у погледу стеченог образовања, за радно 
место за које конкуришу достављају оверену фотокопију 
решења министарства надлежног за послове образовања 
(члан 143 Закона), Б) доказ о образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина (оверена фотоко-
пија доказа који изда високошколска установа, односно 
уверења или другог одговарајућег документа о положеном 
испиту из педагогије и психологије у току студија или дока-
за о положеном стручном испиту, односно положеном 
испиту за лиценцу) - пожељно је да доставе кандидати који 
то поседују, уверење о држављанству-оригинал или овере-
на фотокопија (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија, доказ 
да није осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3) који није 
старији од 6 месеци – оригинал или оверена фотокопија 
уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова, доказ да је стекао образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе-кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику знање српског језика 
доказују потврдом одговарајуће високошколске установе 
да су положили испит из српског језика-оригинал или ове-
рена фотокопија доказа (диплома/уверење издато на српс-
ком језику о стеченом образовању, сматра се доказом о 
знању српског језика). Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Услови траже-
ни овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати из 
става 4 члана 154 Закона у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из става 6 члана 154 Закона, 
сачињава образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Директор уста-
нове доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене листе из става 7 
члана 154 Закона. Рок за подношење пријава на конкурс је 
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8 дана од дана објављивања огласа за радно место настав-
ника предметне наставе Математика у Публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са документацијом о испуњавању услова кон-
курса доставити лично или слати на адресу школе: Тозе 
Марковића 26, 23204 Стајићево, са назнаком „За конкурс за 
радно место наставника предметне наставе математика”. У 
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За 
све додатне информације обратити се на телефон школе 
023/884-017.

ОШ ”МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ”
Нови Бечеј, Маршала Тита 6

тел. 023/771-109

Наставник немачког језика
на српском наставном језику

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњава следеће услове: 
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 књи-
жевност). Лица која су стекла академско звање мастер, 
морају имати претходно завршене основне академске сту-
дије из области предмета, односно на студијским групама/
програмима: Језик, књижевност, култура, модул Немачки 
језик и књижевност; Немачки језик. Уз пријаву доставити: 
пријаву на конкурс на пријавном формулару који се преу-
зима са интернет странице Министарства 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 рође-
них (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 психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; доказ да је стекао образовање 
на српском језику. Лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима кандидати 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 способности за рад са децом и ученицима 
од стране надлежне службе за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити поштом, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”, са назнаком “За 
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на број телефона: 023/771-109.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4
тел. 023/867-001

Наставник предметне наставе 
математика

са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање и то: А) висо-
ко образовање на студијама 2.степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та); или Б) високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.септембра 2005. године. 
Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама 1. степе-
на (основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од 3 године или 
вишим образовањем. Наставник, васпитач и стручни сарад-
ник мора имати образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова 
(члан 142 став 1 Закона). Ово образовање наставник, вас-
питач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. У складу са чланом 
143 Закона, када је образовање стечено у некој од републи-
ка СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона, министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника; када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона, министар, по 
претходно прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, решењем утврђује да ли је врста образо-
вања одговарајућа за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника; када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли је 
врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника. 
Послове наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без 
лиценце послове наставника, васпитача и стручног сарад-
ника може да обавља: приправник (најдуже 2 године од 
дана заснивања радног односа у установи), лице које 
испуњава услове за наставника, васпитача и стручног 
сарадника са радним стажом стеченим ван установе, под 
условима и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у установи), лице 
које је засновало радни однос на одређено време ради 
замене одсутног запосленог (најдуже 2 године од дана 
заснивања радног односа у установи), сарадник у предш-
колској установи (ако има образовање из члана 142 Зако-
на), педагошки и андрагошки асистент и помоћни настав-
ник. 2. Да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује образовно 
васпитни рад. У складу са чланом 141 став 7 Закона, посло-

ве наставника и стручног сарадника, може да обавља лице 
које је стекло основно, средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положило испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Уз пријаву на конкурс, 
кандидат је дужан да обавезно достави: пријавни форму-
лар, доказ о одговарајућем високом образовању, А) овере-
на фотокопија дипломе/уверења траженог степена и врсте 
образовања, а кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују високо образовање 
од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену фотоко-
пију дипломе/уверења о стеченом високом образовању 
првог степена. Лица која су образовање стекла у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 
16. јуна 2006. године или у Републици Српској или су обра-
зовање стекли у систему војног школства или у иностран-
ству, а врста образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона, као доказ о испуње-
ности услова у погледу стеченог образовања, за радно 
место за које конкуришу достављају оверену фотокопију 
решења министарства надлежног за послове образовања 
(члан 143 Закона), Б) доказ о образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина (оверена фотоко-
пија доказа који изда високошколска установа, односно 
уверења или другог одговарајућег документа о положеном 
испиту из педагогије и психологије у току студија или дока-
за о положеном стручном испиту, односно положеном 
испиту за лиценцу) - пожељно је да доставе кандидати који 
то поседују, уверење о држављанству-оригинал или овере-
на фотокопија (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
књиге рођених – оригинал или оверена фотокопија, доказ 
да није осуђиван (за горе наведена дела у тачки 3) који није 
старији од 6 месеци – оригинал или оверена фотокопија 
уверења из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова, доказ да је стекао образовање на српском језику 
или је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе-кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику знање српског језика 
доказују потврдом одговарајуће високошколске установе 
да су положили испит из српског језика-оригинал или ове-
рена фотокопија доказа (диплома/уверење издато на српс-
ком језику о стеченом образовању, сматра се доказом о 
знању српског језика). Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (оригинал или оверену фотокопију) доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Услови траже-
ни овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати из 
става 4 члана 154 Закона у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из става 6 члана 154 Закона, 
сачињава образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и доставља је директору у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Директор уста-
нове доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од достављања образложене листе из става 7 
члана 154 Закона. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа за радно место настав-
ника предметне наставе Математика у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве са документацијом о испуњавању услова кон-
курса доставити лично или слати на адресу школе: Жарка 
Зрењанина 4, 23265 Книћанин, са назнаком „За конкурс за 
радно место наставника предметне наставе математика”. У 
обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. За 
све додатне информације обратити се на телефон школе 
023/867-001.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетомПосао се не чека, посао се тражи



   |  Број 1029 | 01.03.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs70 

           Infostud огласи

РАДОСАВА ФИЛИПОВИЋ ПР 
АГЕНЦИЈА ЗА НЕКРЕТНИНЕ 

НЕКРЕТНИНЕ ТАШ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Петра Првог 8

e-mail: office@tasnekretnine.com

Агент за продају некретнина

УСЛОВИ: обавезно ССС и поседовање возачке дозволе Б 
категорије; основно познавање рада на рачунару и интер-
нету; пожељно искуство у продаји (може и без њега). Рад 
се обавља у првој и другој смени. Оглас је доступан и сту-
дентима. Рок за пријављивање 03.03.2023.

АГРОПРОДУКТ ДОО
 БУМБАРЕВО БРДО

34240 Бумбарево Брдо, Бумбарево Брдо бб.
e-mail: nevena@agroproduktbb.com

Организатор производње
за рад у Кладову

УСЛОВИ: неопходно претходно радно искуство на сличним 
пословима, пожељно у пољопривреди; професионалност, 
одговорност и посвећеност раду; спремност на тимски и 
индивидуални рад. Рок за пријављивање 03.03.2023.

ДАФАР ДОО ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Панчевачка 82
e-mail: branislav.dafar@gmail.com

Виљушкариста
Опис посла: допрема и убацивање сирове коже у бурад у 
одељењу; допрема и отпремање свих врста роба и други 
терет у одељењу; прање, чишћење, подмазивање виљуш-
кара и контролисање стања нивоа уља у истом и одговор-
ност за правилну употребу виљушкара.

УСЛОВИ: пожељно је радно искуство на овим пословима и 
оспособљеност за управљање виљушкаром. Рад се обавља 
у првој смени. Рок за пријављивање 05.03.2023.

ДАЛИБОР КУЈУНЏИЋ 
ПРЕДУЗЕТНИК ЕЛГИ ЕЛЕКТРО
24000 Суботица, Милутина Ускоковића 79

e-mail: elgi.elektro@gmail.com

Електричар – електроинсталатер
Опис посла: електричне инсталације; шемирање и повези-
вање разводних ормара; интернет инсталације; видео 
надзор; алармни системи; интерфонски системи; контрола 
приступа; соларне електране.

УСЛОВИ: минимум III ССС електро струке; поседовање 
возачке дозволе Б категорије; способност рада у тиму; 
радно искуство је пожељно. Рад се обавља у првој смени. 
Оглас је доступан и студентима. Месечна плата 75.000-
135.000 РСД. Рок за пријављивање 08.03.2023.

ЕЛМЕД ДОО ТЕМЕРИН
21235 Темерин, ЈНА 166

e-mail: vesna.jovisic@elmedint.com

Менаџер продаје
за рад у Нишу

УСЛОВИ: диплома техничког или економског усмерења; IV- 
VII; радно искуство: 5 година искуства на истим или слич-
ним пословима; радно искуство мин. 3 године са кључним 
купцима у сродним индустријама ће се сматрати предно-
шћу; напредно познавање енглеског језика; рад на рачуна-
ру са програмима Windows, Office; возачка дозвола Б кате-
горије. Рок за пријављивање 04.03.2023.

ЛЕОН CONDITORS
ДОО ВРАЊЕ

17500 Врање, Баба Златина 8
e-mail: dimitar@leonconditors.rs

Референт комерцијале
Опис посла: остваривање циљева сектора комерцијале; 
врши набавку и праћење додељених робних категорија; 
води евиденцију о поруџбинама и прати њихове реализа-
ције према договореним комерцијалним условима; прати 
и контролише присутност и изложеност робе у малопро-
дајним објектима; континуирано прати кретања цена на 
тржишту.

УСЛОВИ: најмање IV степен средње стручне спреме; 
познавање рада на рачунару. Рад се обавља у првој смени. 
Рок за пријављивање 04.03.2023.

МАРКО СИМОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК 
ТИПО МОНТ КРАГУЈЕВАЦ

34103 Крагујевац, Милице Миљојковић 2
e-mail: office@tipomont.rs

Монтажер – сервисер опреме за 
климатизацију и вентилацију

УСЛОВИ: радно искуство је обавезно; возачка дозвола Б 
категорије. Рок за пријављивање 04.03.2023.

Машински инжењер
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме – машински или тех-
нички факултет; са или без искуства (предност имају кан-
дидати са искуством, али искуство није услов); познавање 
рада на рачунару Office пакет, AutoCAD; возачка дозвола Б 
категорије, активан возач; самосталност и самоиницијати-
ва у извршавању обавеза; професионалност, одговорност, 
спремност за тимски рад и одличне комуникационе вешти-
не. Рад се обавља у првој смени. Рок за пријављивање 
15.03.2023.

Помоћник монтажера - сервисера клима 
уређаја и опреме за климатизацију и 

вентилацију
УСЛОВИ: радно искуство у истим или сличним пословима 
је обавезно; возачка дозвола - Б категорија (пожељна али 
није обавезна). Рок за пријављивање 15.03.2023.

MECAFOR PRODUCTS
ДОО КИКИНДА

23300 Кикинда, Вука Караџића 70
e-mail: jbodiroza@mecafor-lfa.com

Техничар у служби одржавања
УСЛОВИ: образовање: високо – електротехничког или 
електромеханичког усмерења или средња стручна спрема 
са минимално 3 године релевантног радног искуства; стра-
ни језик: енглески – средњи ниво; радно искуство: минимум 
3 године радног искуства на сличним пословима; етичност, 
одговорност и савесност у обављању посла; самоиниција-
тива и самосталност у раду; аналитички приступ и креатив-
ност у решавању проблема. Рад се обавља у првој и другој 
смени. Оглас је доступан и студентима. Рок за пријављи-
вање 04.03.2023.

NICOLL SYSTEM
ДОО ТОПОЛА

34324 Доња Трнава, Доња Трнава бб.
e-mail: info@nicoll.rs

Комерцијалиста - продавац на терену
за рад у Крагујевцу

УСЛОВИ: обавезно искуство на истим или сличним посло-
вима; познавање принципа продаје робе; познавање рада 
на рачунару; возачка дозвола Б категорије, пожељно Ц 
категорије; спремност за рад на терену 100% радног вре-
мена; професионалност и креативност у раду. Рад се обављ 
у првој смени. Рок за пријављивање 08.03.2023.

SHENCHI AUTOMOTIVE PARTS DOO
34110 Крагујевац, Панонска 3

e-mail: sonja.zigic@shenchi88.com

Инжењер контроле квалитета
УСЛОВИ: VI или VII ниво квалификација машинског обра-
зовања; радно искуство у аутомобилској индустрији из 
области контроле квалитета у трајању од најмање две 
године; енглески језик – Напредни ниво; одлично позна-
вање рада на рачунару као и МС оффице пакета; одлично 
познавање ИАТФ16949 стандарда. Рок за пријављивање 
08.03.2023.

Оператер у производњи
УСЛОВИ: III или IV ниво квалификације. Рок за пријављи-
вање 22.03.2023.

СУПЕР КУПОВИНА ДОО ГОРЊИ 
МИЛАНОВАЦ

32300 Горњи Милановац, Седмог јула 34
e-mail: mdjokovicgm@yahoo.com

Оператер у продаји путем Интернета
Опис посла: пријем и отпрема робе (контрола квалитета и 
вођење евиденције о пријему/слању); паковање и припре-
ма пакета за слање; вођење магацинских књига; ажури-
рање и одржавање wеб портала.

УСЛОВИ: средња стручна спрема (пожељно IV степен); 
знање рада на рачунару; познавање MS Office пакета 
(Word, Excel); познавање енглеског језика. Рад се обавља у 
првој смени. Рок за пријављивање 08.03.2023.

ТАРА ДОО БЕОГРАД
11050 Београд, Раваничка 52
e-mail: t.radovanovic@tbg.rs

Менаџер продаје на пројектима
рад на терену Крагујевца, западне и јужне 

Србије

УСЛОВИ: минимум ССС трговачке, економске, грађевинске 
или архитектонске струке и/или ВСС; пожељно: директ-
но радно искуство у продаји са правним лицима, мини-
мум 3 године; искуство у вођењу и организацији вођења 
малопродајног објекта; релевантно искуство у комуника-
цији са клијентима; основно познавање Office алата (Word, 
Excel - обавезно); познавање енглеског језика - није пре-
судно; поседовање возачке дозволе Б категорије - оба-
везно. Рад се обавља у првој смени. Рок за пријављивање 
05.03.2023.

Infostud огласи

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА www.nsz.gov.rs Посао се не чека, посао се тражи

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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АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
 „НЕВЕН“

34000 Крагујевац, Змај Јовина 51
e-mail: apoteka.nevenkg@gmail.com

Фармацеутски техничар
за рад у Горњем Милановцу, Крагујевцу, 

Параћину, Свилајнцу

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема (ССС, средња шко-
ла фармацеутског смера); лиценца за рад; пожељно рад-
но искуство; познавање рада на рачунару; добре комуни-
кационе вештине, тимски дух, колегијалност, педантност, 
флексибилност. Рок за пријављивање 15.03.2023.

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема (ВСС - фармацеут-
ски факултет); лиценца за рад; пожељно радно искуство; 
познавање рада на рачунару; добре комуникационе вешти-
не, тимски дух, колегијалност, педантност, флексибилност. 
Рок за пријављивање 21.03.2023.

БЕТОЊЕРКА ДОО АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Аутопут бб.
e-mail: office@betonjerka-al.rs

Погонски електричар
УСЛОВИ: III/IVстепен стручне спреме; радно искуство 
минимум 3 године на сличним пословима; вештине реша-
вања проблема, аналитички, систематични и практични 
приступ и одговорност у раду. Рад се обавља у првој смени. 
радно време је од понедељка до петка 7-15 ч (и по потреби 
у другој смени 15-23 ч). Рок за пријављивање 10.03.2023.

Електромонтер на терену
2 извршиоца

УСЛОВИ: III/IVстепен стручне спреме; радно искуство 
минимум 3 године на сличним пословима; возачка дозвола 
б категорије. Рад се обавља у првој смени. радно време је 
од понедељка до петка 7-15 ч (и по потреби у другој смени 
15-23 ч). Рок за пријављивање 10.03.2023.

Економски техничар
Опис посла: запослени обавља послове администрације, 
фактурисања, архивирања документације, послове корес-
поденције, комерцијале и набавке као и друге послове у 
оквиру врсте и степена стручне спреме по налогу непосред-
ног руководиоца или другог овлашћеног лица.

УСЛОВИ: III/IVстепен стручне спреме; радно искуство мини-
мум 3 године на сличним пословима; познавање рада на 
рачунару (Microsoft Office paket, e-mail, e-banking); возачка 
дозвола б категорије; вештине решавања проблема, ана-
литички, систематични и практични приступ и одговорност 
у раду. радно време је од понедељка до петка 7-15 ч. Рад 
се обавља у првој смени. Рок за пријављивање 10.03.2023.

ЦОЈА-ПРОМЕТ ДОО АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Житковачки пут бб

e-mail: cojapromet@gmail.com
тел. 067/7281-4711

Технолог за контролу квалитета воћа
за рад у Алексинцу и Нишу

Опис посла: контрола квалитета на пријему робе и током 
паковања (воће и поврће); организација рада радника.

УСЛОВИ: Минимум 6. степен стручне спреме. Рад се 
обавља у првој смени. Рок за пријављивање 09.03.2023.

ЕЛИТ ИНОX ДОО ЧАЧАК
32104 Чачак, Милутина Мандића 2

e-mail: m.djumic@elitinox.co.rs

Машински инжењер – конструктор
2 извршиоца

Опис посла: развој нових производа и увођење истих у 
редовну производњу; управљање развојним пројектима; 
конструкција алата за пробијање, просецање, савијање и 
извлачење лимова; дефинисање и надзор над операцијама 
израде алата; иновације и унапређење технолошких про-
цеса; израда и управљање техничком документацијом.

УСЛОВИ: дипломирани машински инжењер VII или VI сте-
пен стручне спреме; потребно најмање 10 година радног 
искуства на сличној или истој позицији. Рок за пријављи-
вање 19.03.2023.

FOODELLA DOO NIŠ
18103 Ниш, Нишка 8

e-mail: milos.milosevic@foodella.rs

Менаџер транспорта
Опис посла: свакодневна комуникација са постојећим и 
потенцијалним клијентима.

Обилазак клијената; активан рад на ширењу продајне 
мреже; развој пословних односа са клијентима, реша-
вање њихових захтева, препознавање њихових специ-
фичних потреба, вођење преговора о ценама, праћење 
кретања на домаћем и иностраном тржишту, утврђивање 
потреба будућих тржишта и клијената; израда стратегија 
и планова продаје, организација и имплементација пла-
нова и стратегија; праћење наплате потраживања, као и 
бонитета купаца.

УСЛОВИ: висок ниво комуникативности, организованости, 
одговорности и продуктивности; добре преговарачке спо-
собности; висока или виша стручна спрема из области еко-
номије или саобраћаја; знање енглеског језика; познавање 
рада на рачунару (MC Windows, MS Office, Internet); возач-
ка дозвола Б категорије, активан возач; минимум 3 године 
радног искуства на истим или сличним пословима; позна-
вање процедуре увоза/извоза робе, паритета (Incoterms), 
царинских прописа и процедура. Рок за пријављивање 
12.03.2023.

FRUTTI DOO ŠABAC
15000 Шабац, Хајдук Станка 46

e-mail: poslovi@frutti.rs
тел. 067/7281-6993

Фактуриста - административни референт
УСЛОВИ: минимум ССС; пожељно познавање и искуство 
у раду са пословним програмом Biznisoft; пожељно радно 
искуство на истим или сличним пословима; добро позна-
вање рада на рачунару Office; спремност на тимски рад; 
висок ниво одговорности; систематичност, аналитичност 
и преданост раду. Рад се обавља у првој смени. Рок за 
пријављивање 11.03.2023.

ГРАНИЦЕ ДОО МЛАДЕНОВАЦ
Младеновац

11400 Границе, Николе Пашића 246
e-mail: zaposlenje@granice.rs

Вођа сектора одржавања
УСЛОВИ: ВСС - машински факултет; радно искуство од 
минимум 5 година рада у струци; познавање Microsoft Office 
пакета. Рад се обавља у првој смени. Рок за пријављивање 
19.03.2023.

MIVEX DOO ČAČAK
32102 Чачак

Булевар ослободилаца Чачка 105 Б
e-mail: nemanja.cvorovic@mivexcacak.com

тел. 067/7281-2025

Референт у велепродаји
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме (пожељно 
економског усмерења); пожељно искуство у продаји. мини-
мум IV степен стручне спреме (пожељно економског усме-
рења); пожељно искуство у продаји. Рок за пријављивање 
15.03.2023.

ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Текстилна 97
e-mail: marketing@primanova.rs

IT оператер
за рад у малопродајном објекту Златан Траг

УСЛОВИ: средње, више или високо стручно образовање из 
области IT-а; напредно познавање рада на рачунару; кому-
никативност, тимски рад, жеља за напредовањем; возачка 
дозвола Б категорије. Рок за пријављивање 12.03.2023.

SHENCHI AUTOMOTIVE 
PARTS DOO

34110 Крагујевац, Панонска 3
e-mail: jovana.milunovic@sc-serbia.com

Виши рачуновођа
УСЛОВИ: радно искуство на истим пословима у трајању 
од најмање три године; напредно знање енглеског језика; 
VI или VII ниво квалификација економског образовања; 
одлично познавање књиговодствених прописа и закона. 
Рок за пријављивање 16.03.2023.

ТИМ ДОО БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
26320 Банатски Карловац, Првомајска 52

e-mail: milena.kovacevic@timdoo.rs

Референт за продају и набавку
УСЛОВИ: завршена виша школа или факултет у домену 
економских, административних или пословних наука; рад-
но искуство пожељно, али није неопходно; знање енглес-
ког језика; изражене организационе способности; одгова-
рајуће комуникативне вештине; аналитичан и проактиван 
рад; спремност на сарадњу и тимски рад. Рад се обавља у 
првој смени. Рок за пријављивање 19.03.2023.

ЗАВОД ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ 
ДИЈАГНОСТИКУ КОНЗИЛИЈУМ

11000 Београд, Светог Саве 28/а
e-mail: natasa.timotijevic@gmail.com

тел. 067/7281-4407

Лаборант
за рад у Крушевцу

Опис посла: узимање биолошких узорка; обавља послове 
испитивања; непосредно учествује у осталим процесима 
рада из домена своје струке.

УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема/медицинска 
или виша медицинска школа; познавање рада на рачу-
нару; пожељно положен возачки испит; пожељно радно 
искуство у струци. Рад се обавља у првој и другој смени. 
Рок за пријављивање 12.03.2023.

ALL DIGITAL DOO
36000 Краљево, Четвртог краљевачког 

батаљона 11б
спрат 2, број стана 6
e-mail: hr@alldigital.rs

Јуниор писац садржаја на енглеском 
језику

Опис посла: примање и обрада тема на основу садржајних 
захтева; истраживање и припрема садржаја према смер-
ницама.

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема (предност 
енглески); одлично знање енглеског језика (говор, писање 
и читање); истраживачке способности путем интернета и 
писање садржаја високог квалитета на недељном нивоу; 
рад на рачунару (Microsoft Word и Internet); уредан, дис-
циплинован и ажуран приступ свакодневном раду. Рад се 
обавља у првој смени од 8 до 16 ч. Месечна плата 45.000-
50.000 РСД. Рок за пријављивање 22.03.2023.

Infostud огласи

Пословни центри НСЗ



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


