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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

БЕОГРАД

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 став 1 и 55 
Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 
– исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 
142/22), члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уредбе 
о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 2/19 и 
67/21), Служба за управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњава положаj: Служба Коорди-
национог тела Владе Републике Србије за општине Преше-
во, Бујановац и Медвеђа, Београд.

Положај који се попуњава:

Директор
Службе Координационог тела Владе 

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

Опис послова: Руководи, организује, обједињава и усмера-
ва рад Службе Координационог тела; распоређује послове 
руководиоцима унутрашњих јединица; остварује сарадњу са 
другим органима и организацијама и обавља друге послове 
из делокруга Службе  Координационог тела.

Услови: Стечено високо образовање у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких наука, на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање девет година радног искуства у струци 
или седам година радног искуства у струци од којих најмање 
две године на руководећим местима или пет година радног 
искуства на руководећим радним местима; положен држав-
ни стручни испит и потребне компетенције за рад на радном 
месту; држављанство Републике Србије; да учесницима кон-
курса раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа и да нису 
осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:

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

- Посебне функционалне компетенције и то:

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

- Понашајне компетенције (Управљање информација-
ма; Управљање задацима и остваривање резултата; Оријен-
тација ка учењу и променама; Изградња и одржавање про-
фесионалних односа; Савесност, посвећеност и интегритет; 

Управљање људским ресурсима; Стратешко управљање) 
провера ће се вршити путем психометријских тестова, узор-
ка понашања и интервјуа базираном на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (процена мотива-
ције за рад на радном месту и прихватање вредности држав-
них органа).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији код јавног бележника (изузетно у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, 
односно општинским управама, као поверени посао). Као 
доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

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

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

Документи о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, односно уве-
рење о положеном правосудном испиту.

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

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

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

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији и oглас-
ној табли Службе Координационог тела Владе Републи-
ке Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа, на 
интернет презентацији и oгласној табли Службе за упра-
вљање кадровима, на порталу е-управе, на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. 
У Служби за управљање кадровима може се извршити увид 
у акт о систематизацији послова у органу у ком се попуња-
ва положај који је предмет овог конкурса.

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

БЕОГРА Д

ГО ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Вука Караџића 74

тел. 011/8726-426

Начелник одељења - самостални 
саветник

Одељење за информисање и бригу о младима

Услови: високо обазовање на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковном 
студијама односно основним студијама у трајању од чети-
ри године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен државни стручни испит, најмање пет година рад-
ног искуства у струци, и познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и интернет). Као службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које нема поло-
жен државни стручни испит, али је дужно да га положи у 
року од 1 године од дана пријема у радни однос. Положен 
државни стручни испит није услов нити предност за засни-
вање радног односа.

Компентенције које  се  проверавају  у  изборном поступ-
ку: Сагласно члану 19 Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе кандидатима 

 Администрација и управа 
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при запошљавању под једнаким условима доступна су сва 
радна места и избор кандидата заснива се на стручној оспо-
собљености, знању и вештинама односно провери општих 
функционалних, посебних функционалних и понашајних 
компентенција.

Кандидати који учествују у изборном поступку про-
лазе проверу: 

Општих функционалних компентенција:
- организација и рад управе –усмено
- дигитална писменост (провера знања и вештина у 
коришћењу рачунара, интернета, обради табела и текста). 
Ако кандидат поседује сертификат или др доказ о поседо-
вању знања и вештина из наведених области на траженом 
нивоу, може бити ослобођен тестирања компентенција –
дигитална писменост.

Посебних функционалних компентенција: 
Након завршетка прве фазе изборног поступка, кандидати 
који су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компентенција, прелазе на проверу посебних функци-
налних компентенција и то: познавање прописа: Закона о 
општем управном поступку и Закона о младима.

Понашајних компентенција: 
Управљање информацијама, задацима и оствареним резул-
татима, оријентација ка учењу и стручном усавршавању – 
усмено, разговором са комисијом.

Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, 
11500 Обреновац, Вука Караџића 74 са назнаком „За јав-
ни конкурс за пријем самосталног саветника- начелника 
Одељења за информисање и бригу о младима“.

Лице које је задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-426.

Услови за рад на радном месту: да је учесник конкурса 
пунолетан држављанин Републике Србије, да има потреб-
но образовање, да није правоснажно осуђиван на безус-
ловну казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава 
је 15 дана и почиње тећи наредног дана од дана објављи-
вања конкурса у периодичном издању Националне службе 
за запошљавање „Послови“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: прија-
ве са биографијом, изјава у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће орган то учинити уместо 
њега, (изјава се налази на сајту ГО www.obrenovac.rs) ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, 
извода из матичне књиге рођених, оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема, доказ о рад-
ном искуству (потврда, решење и сл) и доказ да кандидат 
није осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест 
месеци. 

Докази о којима се води службена евиденција су: уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Сл гласник РС“ број 18/16) прописано је, између 
осталог, да у поступку који се покреће по захтеву стран-
ке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 

Сходно наведеном потребно је да кандидат попуни изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена евиденција или 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће пре-
узети на wеб страници градске општине Обреновац www.
obrenovac.rs. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене дока-
зе како би орган могао даље да поступа. Сви докази се 
прилажу у оригиналу или фотокопије оверене код јавног 
бележника.

Трајање радног односа: радни однос се заснива на 
неодређено време.

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, изборни поступак ће се одржати у просторија-
ма ГО Обреновац, Вука Караџића 74. О датуму и времену 
учесници конкурса ће бити обавештени на контакте (адре-
се и телефоне) који су наведени у пријави.

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригиналу или фотокопије оверене 
код јавног бележника, биће одбачене закључком конкурс-
не комисије. 

Овај конкурс се објављује на wеб страници градске општи-
не Обреновац www.obrenovac.rs на огласној табли и листу 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 
67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 144/22) 
и члана 9 став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима („Службе-
ни гласник РС”, брoj 2/19 и 67/21), Министарство грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се попуњава радно место: Минис-
тарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Немањина 22-26, Београд.
 
II Радно место које се попуњава:

Начелник Одељења, у звању виши 
саветник

Одељење за јавне набавке, Секретаријат 
Министарства
1 извршилац

Опис послова: Руководи и планира рад Одељења, орга-
низује и координира радне процесе у Одељењу, даје струч-
на упутства, координира и надзире рад државних службе-
ника у Одељењу; организује, учествује и прати планирање 
јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набав-
кама не примењује и реализацију плана и надзире спро-
вођење поступака јавних набавки и поступака набавки на 
које се Закон о јавним набавкама не примењује; учествује 
у уговарању и праћењу реализације јавних набавки; даје 
смернице и координира послове у вези са вршењем ана-
лизе планирања потреба и реализације јавних набавки и 
набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује; 
израђује извештаје о спроведеним анализама; израђује 
предлоге мера у циљу унапређења ефикасности поступака 
јавних набавки и повећања економичности трошења јав-
них средстава; координира и учествује у изради интерних 
аката којима се ближе уређује планирање, спровођење 
јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набав-
кама не примењује, као и праћење извршења уговора; 
сарађује са Канцеларијом за јавне набавке и другим орга-
нима надлежним државне управе из области јавних набав-
ки, као и међународним институцијама у чијем делокругу 
су послови јавних набавки; учествује у процесима који су 
у вези са стручним усавршавањем државних службеника 
у Одељењу; обавља и друге послове по налогу секретара 
Министарства.

Услови: Стечено високо образовање из научне односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља тех-
ничко-технолошких наука или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, 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; најмање седам година радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, поло-
жен испит за службеника за јавне набавке, као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд
 
III Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и 
то следећим редоследом: провера општих функционалних 
компетенција, провера посебних функционалних компе-
тенција, провера понашајних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом. 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кан-
дидата и само кандидат који испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређене компетенције у једној фази 
изборног поступка може да учествује у провери следеће 
компетенције у истој или наредној фази.

У изборном поступку за извршилачко радно место 
проверавају се: 

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

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

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

2. Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних компе-
тенција, врши се провера посебних функционалних компе-
тенција, и то:
 – Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (управљање људским ресурсима 
базирано на компетенцијама) – провераваће се путем 
симулације (усмено);
 – Посебна функционална компетенција за област рада 
послови из области јавних набавки (методологија за при-
ппрему документације о набавци у поступку јавних набав-
ки.) – провераваће се путем симулације (усмено);
 – Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место – планска документа, прописи и акти из надлежности 
и организације органа (Закон о планирању и изградњи) – 
провераваће се путем симулације (усмено).
 
3. Провера понашајних компетенција: Понашајне ком-
петенције (управљање информацијама; управљање задаци-
ма и остваривање резултата; оријентација ка учењу и про-
менама; изградња и одржавање професионалних односа; 
савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским 
ресурсима) – провераваће се путем психометријских тестова 
и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са конкурсном комисијом и вредновање 
кандидата: Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа – провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено).

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац прија-
ве за конкурс: Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назна-
ком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места”.

V Лицa којa су задужена за давање обавештења: Рад-
мила Матић и Луција Девић тел. 011/3622-064, Министар-
ство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, од 10.00 
до 13.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
оглашавања конкурса у периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.
 
VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима и Министарства грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре или у штампаној верзији на писар-
ници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, Београд, Немањина 22-26.
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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. 

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

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

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

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 - УС) 
је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у 
складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. Потребно 
је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци 
из службених евиденција.

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

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

XI Врста радног односа: Радни однос заснива се на 
неодређено време.
 
XII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са кандидатима чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпу-
не и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу прија-
ве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 
3. априла 2023. године, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на бројеве телефона или e-mail адресе које су 
навели у својим пријавама.
 
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 просто-
ријама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, Београд, Немањина број 22. 

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) прописано 
је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дуж-
ности, у складу са законом, врши увид у податке о чиње-
ницама неопходним за одлучивање о којима се води служ-
бена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито 
изјави да ће те податке прибавити сама (члан 103 став 3).

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.
 
НАПОМЕНE:
Чланом 9 Закона о државним службеницима прописано је 
да су кандидатима при запошљавању у државни орган под 
једнаким условима доступна сва радна места и да се избор 
кандидата врши на основу провере компетенција. Кан-
дидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без 
положеног државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Кандидати са положеним државним стручним испитом 
немају предност у изборном поступку у односу на канди-
дате без положеног државног стручног испита. Пробни рад 
је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у 
државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређе-
но време траје шест месеци.

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

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.
mgsi.gov.rs) и огласној табли Министарствa грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре; на интерент презен-
тацији Службе за управљање кадровима: (www.suk.gov.rs), 
на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне службе 
зазапошљавање. 

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

ПОЖАРEВАЦ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

12320 Жагубица, Краља Милана 25

Оглас објављен 08.03.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“, исправља се у реченици „Приликом заснивања радног 
односа изабрани кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за 
обављање послова за које су примљени и документацију 
о испуњењу услова огласа у оригиналу или овереној фото-
копији“, тако што се мења се и исправно гласи: „Приликом 
заснивања радног односа изабрани кандидат дужан је да 
достави лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за обављање посла за које конкурише, уверење 
да се против њега не води кривични поступак и уверење 
да кандидат није осуђиван. Уверења се морају доставити 
у оригиналу или овереној фотокопији код нотара“. У свему 
осталом објављени оглас остаје непромењен.

ВАЉЕВО

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВАЉЕВУ
Ваљево

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
Орган у коме се радно место попуњава: Прекршајни 
суд у Ваљеву, Вука Краџића 5.

Радно место које се попуњава:

I Судијски помоћник – виши судијски 
сарадник, звање самостални саветник

2 извршиоца

Опис послова: обрађује сложене предмете, проучава 
правна питања у вези са радом судија и извештава о стању 
у појединачним предметима, израђује нацрте судских одлу-
ка и припрема правне ставове за публиковање, прати и 
проучава праксу судова и међународних судских органа, 
припрема реферате о прегледаним предметима и нацрте 
сентенци и мишљења судске праксе, проучава предмете 
који су прослеђени ради одлчивања по жалби, сачиња-
ва службене белешке, анализе и обавештења по налогу 
надзорног судије, припрема реферат за надзорног судију 
у погледу испитивања процесних претпоставки за вођење 
поступка и одлучивања о правним лековима, припрема 
нацрте одлука о дозвољености правног лека, припрема 
решења о висини судске таксе, обавља и друге послове по 
налогу председника суда

Услови: Стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен право-
судни испит, радно искуство најмање 2 године након поло-
женог правосудног испита и потребне компетенције за ово 
радно место.

II Радно место на извршним предметима, 
звање референт

Опис послова: правоснажне и извршне судске одлуке 
уписује у одговарајуће уписнике и формира предмете, пре-
дузима радње и мере у циљу извршења одлука, евиденти-
ра извршене судске одлуке и припрема их за архиву, спро-
води поступак извршења прекршајних налога и решења 
органа управе, спроводи поступак извршења одлука дру-
гих прекршајних судова, обавља и друге послове по налогу 
шефа писарнице и председника Суда.

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

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

1. Провера општих функционалних компетенција 
(за сва радна места): Кандидатима који учествују у 
изборном поступку за радно место судијски помоћник и за 
радно место на извршним предметима вршиће се најпре 
провера општих функционалних компетенција и то:
- организација и рад државних органа Републике Србије,
- дигитална писменост,
- пословна комуникација.

Компетенција организација и рад државних органа Репу-
блике Србије провераваће се путем теста који ће се састоја-
ти од 20 питања. Кандидати тест решавају заокруживањем 
једног од више понуђених одговора. Тест ће саставити 
комисија методом случајног избора из базе питања која 
је објављена на интернет страници Прекршајног суда у 
Ваљеву. Кандидати ће тест радити у папирној форми.Вре-
ме за израду теста је 45 минута.

Компетенција дигитална писменост провераваће се изра-
дом практичног задатка на рачунару. Кандидатима ће се 
поставити задаци слични задацима који су објављени на 
интернет старници Прекршајног суда у Ваљеву. Време за 
израду задатка је 45 минута. У погледу провере опште 
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функционалне компетенције “дигитална писменост” (посе-
довање знања и вештина у основама коришћења рачунара, 
основама коришћења интернета, обради текста и табела, 
табеларне калкулације), ако кандидат поседује одгова-
рајући сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
поседовању знања и вештина из наведених области на тра-
женом нивоу и желећи да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције “дигитална писменост” неопходно 
је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен 
у делу * рад на рачунару), достави тражени доказ у ориги-
налу или овереној фотокопији.

Компетенција Пословна комуникација провераваће се реша-
вањем теста који ће се радити у папирној форми.Кандидати 
тест решавају заокруживањем једног од више понуђених 
одговора из постављених задатака који ће бити слични зада-
цима објављеним на интернет старници Прекршајног суда у 
Ваљеву. Време за израду задатака је 45 минута.

Комисија ће саставити извештај о резултатима провере 
општих функционалних компетенција а укупан број бодова 
који се могу доделити кандидату износи највише 9 бодова

2. Провера посебних функционалних компетенција: 
Међу кандидатима врши се провера посебних функционал-
них компетенција и то:

1а) За радно место судијски помоћник - виши 
судијски сарадник: провераваће се три посебне 
функционалне компетенције:
Посебна функционална компетенција у области рада суд-
ска управа-познавање материјалних и процесних прописа 
релевантних за надлежност суда- провера ће се вршити 
писаним путем - тест.
Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник – виши судијски сарадник – поседовање 
знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других 
аката – провера ће се вршити усменим путем-разговор са 
кандидатом.
Посебна функционална компетенција за радно место 
судијски помоћник – виши судијски сарадник – презентер-
ске вештине, вештине управљања поступком и вештине 
извештавања у предметима – провера ће се вршити усме-
ним путем – разговор са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених 
одговора. Кандидати тест решавају заокруживањем јед-
ног од више понуђених одговора. Свако брисање или 
исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. 
Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средстви-
ма (коришћење уџбеника, бележака, мобилних телефона, 
преписивање и др) комисија ће удаљити кандидата са тес-
та и у том случају се сматра да кандидат није положио тест.
Тест ће саставити комисија методом случајног избора из 
базе питања која је објављена на интернет страници Пре-
кршајног суда у Ваљеву.Кандидати ће радити тест у папир-
ној форми.Време за израду теста је 45 минута.Максимални 
број бодова на тесту је 15.

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

2а) За радно место на извршним предметима: про-
вераваће се три посебне функционалне компетен-
ције кандидата и то:
Посебна функционална компетенција за радно место на 
извршним предметима – познавање прописа релевантних 
за надлежност и организацију рада суда: Закон о државним 
службеницима, Закон о општем управном поступку, Судски 
пословник, познавање прописа којима се уређује употреба 
печата и штамбиља- провера ће се вршити писаним путем 
– тест.
Посебна функционална компетенција за радно место на 
извршним предметима у области рада административни 
послови – познавање канцеларијског пословања - прове-
ра ће се вршити усменим путем – разговор са кандидатом. 
Посебна функционална компетенција за радно место на 
извршним предметима – Знање и вештине за рад у послов-
ном софтверу за управљање предметима у оквиру пра-
восудног информационог система- провера ће се вршити 
усменим путем – разговор са кандидатом.

Писани тест се састоји од 15 питања са више понуђених 
одговора. Кандидати тест решавају заокруживањем јед-
ног од више понуђених одговора. Свако брисање или 
исправка датог одговора сматра се као нетачан одговор. 
Ако се кандидат на тесту служи недозвољеним средстви-
ма (коришћење уџбеника, бележака, мобилних телефона, 
преписивање и др) комисија ће удаљити кандидата са тес-
та и у том случају се сматра да кандидат није положио тест. 
Тест ће саставити комисија методом случајног избора из 
базе питања која је објављена на интенет старници Прекр-

шајног суда у Ваљеву. Кандидати ће радити тест у папирној 
форми. Време за израду теста је 45 минута. Максимални 
број бодова на тесту је 15.

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

Мерила која ће бити коришћена за вредновање посебних 
функционалних компетенција путем разговора са канди-
датима за сва радна места су следећа:аналитичност, сис-
тематичност, познавање поступка, метода и техника рада, 
прецизност и тачност у навођењу података, јасноћа и кон-
цизност изнетог закључка.
Максимални број бодова приликом провере посебних 
функционалних компетенција је 20.

3. Провера понашајних компетенција: управљање 
информацијама; управљање задацима и оставривање 
резултата; орјентација ка учењу и променама; изградња 
и одржавање професионалних односа и савесност, пос-
већеност и интегритет. Провера понашајних компетенција 
обавиће се путем упитника а испитивање путем упитника 
обавиће дипломирани психолог.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандида-
та: Процена мотивације за рад на свим радним местима и 
прихватање вредности државних органа – провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено). Максимални број 
бодова који кандидат може добити је 6.

V Врста радног односа: За сва радна места радни однос 
се заснива на неодређено време у Прекршајном суду у 
Ваљеву уз обавезан пробни рад за оне који први пут засни-
вају радни однос у државном органу. Пробни рад траје 6 
(шест) месеци.

VI Општи услови за рад на свим радним местима: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа и да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Датум оглашавања и рок за подношење прија-
ва на конкурс: Датум оглашавања: 15.03.2023. Јавни 
конкурс је оглашен на огласној табли Прекршајног суда 
у Ваљеву, на интернет презентацији Прекршајног суда у 
Ваљеву, на порталу е- управе и на интернет презентацији 
и у периодичном издању Националне службе за запошља-
вање.

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног 
конкурса у периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање – публикација “Послови”. Последњи 
дан за подношење пријава је 23.03.2023.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Прекр-
шајног суда у Ваљеву. Приликом предаје пријаве на кон-
курс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве се 
уноси у образац пријаве након што Комисија састави спи-
сак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри 
у року од три дана од дана пријаве, достављањем наведе-
ног податка на начин који је у пријави назначен за доставу 
обавештења.

IX Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазу провере посебних функционалних 
компетенција, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом за радно место судијски помоћник:
1. биографија са наводима о досадашњем радном искуству,
2. уверење о држављанству Републике Србије,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. диплома којом се потврђује стручна спрема,
5. доказ о положеном правосудном испиту,
6. исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство),
7. потврду да учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа издате од стране државног органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
8. уверење надлежног органа (МУП) да кандидат није 
осуђиван.(не старије од шест месеци)
9. уверење издато од стране суда да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старије од шест месеци).

Докази које прилажу кандидати који су успешно 
прошли фазу провере посебних функционалних 
компетенција, пре интервјуа са конкурсном коми-
сијом за радно место на извршним предметима:
1. биографија са наводима о досадашњем радном искуству,
2. уверење о држављанству Републике Србије,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. диплома којом се потврђује стручна спрема,
5. доказ о положеном државном испиту,
6. исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком перио-
ду је стечено радно искуство),
7. потврду да учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде радне дуж-
ности из радног односа издате од стране државног органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
8. уверење надлежног органа (МУП) да кандидат није 
осуђиван.(не старије од шест месеци)
9. уверење издато од стране суда да се против кандидата 
не води кривични поступак (не старије од шест месеци).

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

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

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

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успеш-
но прошли фазу провере посебних функционалних компе-
тенција, пре интервјуа са конкурсном комисијом, позивају 
се да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку.

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

Пријаве и докази за јавни конкурс се подносе на шалтеру 
пријема Прекршајног суда у Ваљеву на адреси Ваљево у ул 
Вука Караџића 5 или поштом на наведену адресу, са наз-
наком “Пријава на јавни конкурс - попуњавање изршилач-
ких радних места(навести радно место за које се подноси 
пријава).

XI Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Љиљана Арсенијевић, секретар суда, контакт телефон 
014/295-702 или у згради суда у ул. Вука Караџића 5, Ваље-
во.

XII Датум и место провере компeтенција учесника 
у изборном поступку: Са учесницима поступка чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести у просторијама Прекршајног суда 
у Ваљеву у ул. Вука Караџића бр.5.Кандидати ће о датуму и 
времену бити обавештени на бројеве телефона или e-mail 
адресе које наведу у својим обрасцима пријаве.

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

Напомене:
Документа о чињеницама о којима се води службена еви-
денција су:уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном правосудном испиту 
и уверење да кандидат није осуђиван.Одредбом члана 9 
став 3 Закона о општем управном поступку прописано је, 
између осталог, да је орган дужан да по службеној дужнос-
ти, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама 
неопходним за одлучивање о којима се води службена еви-
денција, да их прибавља и обрађује, док је одредбом члана 
103 став 3 Закона о општем управном поступку прописа-
но да у поступку који се покреће по захтеву странке орган 
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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 и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази биће одбачене.

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.

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

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима при 
запошљавању у државни орган кандидатима су под једна-
ким условима доступна сва радна места, а избор кандидата 
врши се на основу провере компетенција.

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

Прекршајни суд у Ваљеву не врши дискриминацију на основу 
расе, боје коже, пола, вере, националности, етничког поре-
кла или инвалидитета.Конкуренција се заснива на квалитету 
и отворена је за све који испуњавају прописане услове.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.

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

Образац пријаве на конкурс, за сва радна места, може се 
преузети на званичној интернет презентацији Прекршајног 
суда у Ваљеву.

                       Трговина и услуге

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ “ЗЕМУН”
Сурчин, Војвођанска 89

тел. 062/1089-910
e-mail: baneandjelkovic6@nsz.gov.rs

Управник ловишта
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме из области шумарства, 
пољопривреде или ветерине; MS Office пакет; возачка 
дозвола Б категорије; енглески језик на почетном нивоу; 
лиценца за обављање стручних послова у шумарству. 
Теренски рад, рад у сменама. Заинтересовани кандида-
ти могу се јавити на телефон 062/108-9910 или имејл: 
baneandjelkovic6@nsz.gov.rs.

“ГОЛД ПРИНТ” ДОО ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Цара Душана 53

тел. 063/250-229

Технички секретар графичке услуге
привремени и повремени послови

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; енглески језик - почет-
ни ниво. Трајање конкурса до 30.04.2023. године. Јављање 
кандидата на телефон: 063/250-229, лице за контакт: Голо 
Душан.

“САЛАШ ЂОРЂЕВИЋ”
24413 Палић, Шупљак 277б

тел. 063/585-141
e-mail: salasdjordjevic@gmail.com

Шеф сале
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме смер туризам и угос-
титељство, пожељно радно искуство на истим или слич-
ним пословима; возачка дозвола Б категорије, познавање 
енглеског и мађарског језика на средњем нивоу, пожељно 
познавање рада на рачунару. Пробни рад 1 месец. Ноћни 

рад. Слање биографија на имејл, више информација на 
контакт телефон. Оглас остаје отворен 30 дана од дана 
објављивања.

Спремачица
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, возачка дозво-
ла Б категорије. Пробни рад 1 месец. Слање биографија 
на имејл, ближе информације на контакт телефон. Оглас 
остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

CLC-GROUP DOO
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 106/2
тел. 060/105-2209

Спољно одржавање градских аутобуса
4 извршиоца

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

ПАРТИЗАН УСЛУЖНИ ЦЕНТАР ДОО
11000 Београд - Чукарица

тел. 063/7333-748
e-mail: partizan.uc@gmail.com

Продавац
место рада Сурчин, Браће Николић 60а

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме било ког зани-
мања. Рок за пријављивање на конкурс је 60 дана од дана 
објављивања.

ДЕЛАТНОСТ ПРИВАТНОГ 
ОБЕЗБЕЂЕЊА

“AGENCIJA B-GUARD”
16222 Предејане (варош)

тел. 063/1337-380

Радник обезбеђења
на одређено време, место рада Лесковац

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне српеме; радник обез-
беђења, са дозволом за ношење оружја или без дозволе; 
лиценца службеника обезбеђења без оружја; небитно рад-
но искуство; предвиђен рад у сменама. Сви заинтересова-
ни кандидати се могу јавити на тел. 063/13373-80, лице 
за контакт Наташа Радивојевић или на мејл: rnatasa779@
gmail.com.

ECOCLEANING 2010 DOO
Београд

тел. 064/6474-004

Чишћење пословних просторија
лица са инвалидитетом, за рад у Новом Саду

5 извршилаца

УСЛОВИ: особе  са  инвалидитетом.  Рок  за  пријаву  до 24.03.2023. 
Јављање кандидата на горе наведени телефон.

КРОВНИ И ЗИДНИ ПАНЕЛИ ФРИГО 
ДОО БЕОГРАД - РАКОВИЦА
Раковица, Ослободилаца Раковице 4

тел. 011/3561-555
e-mail: krovnizidnipaneli@gmail.com

Радник на сечењу панела
пробни рад

ФРИЗЕРСКА РАДЊА “НЕНА”
11000 Београд, Кумодрашка 174

тел. 063/8257-830

Мушко - женски фризер
из категорије теже запошљивих лица

УСЛОВИ: II-III степен стручне спреме, мушко-женски фри-
зер из категорије теже запошљивих лица. Категорије теже 
запошљивих су: млади до 30 година старости, без завр-

шеног средњег образовања, млади у домском смештају, 
хранитељским породицама и старатељским породицама; 
старији од 50 година; Роми; особе са инвалидитетом; рад-
но способни корисници новчане социјалне помоћи; неза-
послени који се налазе на евиденцији незапослених дуже 
од 12 месеци; жртве породичног насиља. Заинтересова-
ни кандидати се могу јавити директно на број телефона 
063/8257-830, лице за контакт Марија Живковић.

АД СЕНТА-ПРОМЕТ ТП СЕНТА
24400 Сента, Поштанска 13

тел. 024/4155-944

Референт набавке
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршену средњу школу 
- IV степен (4 године), економија, финансије и осигурање; 
рад на рачунару: Windows (средњи) - обавезно познавање; 
комуникативност. 

Менаџер категорије производа
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има степен образовања: 
минимум факултет – VI/2 степен (3 године), економија, 
финансије и осигурање; возачка дозвола Б категорије, рад-
но искуство више од 6 месеци; познавање рада на рачуна-
рау и комуникативност. 

ОСТАЛО: Малопродајени објекти се налеза на прометним 
локацијама у општинама: Сента, Кањижа, Хоргош, Ада, 
Бечеј, Кикинда чиме је покриван читав потиски регион и 
север Војводине. У случају да желите бити део тима АД 
Сента Промета ТП, Сента можете аплицитари слањем био-
графије на горе наведену адресу или аплицирати путем 
линка: СП МАРКЕТИ - АД “Сента-Промет” ТП - Верни Вама... 
- Пријава за посао.

“МИНГ КОВАЧНИЦА” АД НИШ
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 95

Калионичар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: техничка или машинска струка. Послови калиони-
чара у ковачници. Заинтересовани кандидати се јављају на 
контакт телефон: 063/480-923.

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

Аутомеханичар
3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, аутомеханичар; рад-
но искуство: 12 месеци; возачка дозвола Б и Ц категорије. 
Заинтересовани кандидати се могу пријавити лично, сваког 
радног дана од 10 до 15 часова на адресу послодавца, или 
се јављају на контакт телефон: 064/1468-492.

АМИ ДОО НИШ
18000 Ниш, Булевар Св. цара Константина

прилаз 4, број 1

Комерцијалиста

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; познавање 
рада на рачунару, MS Office; пожељно радно искуство у 
продаји и познавање машинских елемената.

Магационер
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање.

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл 
адресу: prodajaami@gmail.com

Трговина и услуге

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОБУЋАРСКА РАДЊА
“ЛУМИ ЛИНЕ”

31243 Мокра Гора, Кршање 76

Трговац
у продавници обуће, за рад у Нишу

Заинтересовани кандидати пријаве шаљу на мејл адресу: 
posao.lumiline@gmail.com.

ПРОИЗВОДНО И ТРГОВИНСКО 
ПРЕДУЗЕЋЕ ДИС ДОО

11319 Крњево, Булевар ослобођења 1б
тел. 066/330-102
e-mail: hr@dis.rs

Магационер

Касир
2 извршиоца

Месар

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. За радно место 
месар потребно радно искуство. Место рада: Нови Сад. 
Пријављивање кандидата на e-mail адресу: хр.@дис.рс. 
Јављање кандидата на контакт телефон: 066/330-102. Рок 
за пријаву 07.04.2023. године.

ЈУГОДОМ ДОО
21000 Нови Сад, Темеринска 110

тел. 021/6624 -222
e-mail: jugodom2@hotmail.com

Продавац
на одређено време 1 месец

Помоћни радник - утовар и истовар робе
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: II степен стручне спреме. Рад у сменама. Место 
рада: Ветерник. Пријављивање кандидата на e-mail адре-
су: jugodom2@hotmail.com. Јављање кандидата на контакт 
телефон: 021/6624 -222. Рок за пријаву 07.04.2023. године.

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, 
КОНСАЛТИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 

ИЗГРАДЊУ
СЕТ ДОО ШАБАЦ

15000 Шабац, Браће Недић 1
тел. 064/827-6609

Књиговођа
на одређено време (са могућношћу заснивања 

радног односа на неодређено време)

УСЛОВИ: економски техничар, економиста или дипломи-
рани економиста са искуством; потребно је да кандидат 
добро познаје рад на рачунару (Word, Excel, Интернет). ЦВ 
можете послати на e-mail адресу: biljanasavkovic@set.rs Све 
потребне информације кандиадати могу добити на број 
телефона: 064/827-6609, контакт особа: Биљана Савковић.

ХЕКА ПЛУС ДОО
Барајево, Светосавска 150 е

тел. 011/8302-099

Пакер
(ОСИ - особе са инвалидитетом)

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, особе са инвалидите-
том, за паковање прехрамбених производа без обзира на 
радно искуство. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”.

“TRUCK STOP TOMY“ DOO
22410 Пећинци, Доситејева 9

Шимановци
тел. 063/596-962

e-mail: borko.popadic@tst.rs

Бармен – шанкер
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III или I степен стручне спреме у било ком 
занимању, знање енглеског језика - почетни ниво.

Конобар
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било ком 
занимању.Знање енглеског језика - почетни ниво.

Портир
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било ком 
занимању. Енглески језик - почетни ниво. Пожељно 
познање рада на рачунару и возачка дозвола. У обзир 
долазе и особе са инвалидитетом.

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај за лица која због удаљености 
нису у могућности да путују. Битно је да кандидати желе 
да уче и развојају се у послу. Заинтересовани кандидати 
своју радну биографију могу доставили лично у просторије 
послодавца ресторан “Truck stop Tomy “, на маил: borko.
popadic@tst.rs или да се јаве на контакт телефон 063/596-
962 најкасније до 24.03.2023.

          Медицина

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

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

тел. 011/8123-141

Оглас објављен 08.02.2023. године, у публикацији “Посло-
ви”, поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/8300-186

Гинеколошко-акушерска сестра
у Одсеку гинекологије (Служба за заштиту 

жена, деце и омладине), са претходно 
обављеним пробним радом, на одређено 

време од 6 месеци

Опис посла: Поред општих актом о систематизацији дефи-
нисаних радних задужења и вештина неопходно је да кан-
дидат учествује у изради извештаја о раду службе, спрово-
ди здравствено васпитан тимски рад, оспособљеност за рад 
и тачност у фактурисању услуга за потребе електронске 
фактуре према РФЗО-у у складу са номенклатуром, ради на 
пословима требовања медицинско-санитетског и потрош-
ног материјала, познавања поступка рада на рачунару и 
коришћење интегрисаног информационог система.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер гине-
колошко -акушерска сестра, положен стручни испит, посе-
довање активне лиценце и најмање годину дана радног 
искуства. Сви кандидати морају испуњавати опште усло-
ве за заснивање радног односа утврђене Законом о раду 
(“Сл.гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/17-УС и 137/17 и 95/2018-аутентично тума-
чење) и посебним прописима везаним за јавне службе: 
уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци), 
доказ да се против кандидата не води кривични посту-
пак односно да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење суда не старије од 
6 месеци). Уз пријаву заинтересовани кандидати за радно 
место подносе доказе о испуњености општих и посебних 
услова у оригиналу, или овереним копијама, не старијим од 
шест месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом. 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
код Националне службе за запошљавање и сајту Минис-
тарства здравља. Пријаве на оглас могу се поднети лично 
или на писарници Дома здравља “Др Милорад Влајковић” 
Барајево, Светосавска 91, сваког дана од 07 до 15 часова 
или послати препорученом поштом на адресу са назнаком 
“За оглас гинеколошко-акушерска сестра”.

ДОМ ЗДРАВЉА СОКОБАЊА
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23

тел. 018/830-118

Доктор стоматологије
на одређено време до једне године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радог односа 
предвиђених одредбама Закона о раду, кандидати треба да 
испуне и посебне услове и то: пријаву са документацијом у 
овереној фотокопији: диплома о завршеном стоматолош-
ком факултету, VII/1 степен стручне спреме – доктор сто-
матолог; уверење о положеном стручном испиту; лиценца 
надлежне коморе за самосталан рад у струци, или решење 
о упису у Стоматолошку комору; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству. Поред ових докумена-
та кандидат треба доставити: уверење суда да се не води 
кривични поступак, не старије од 6 месеци; уверење поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван не старије од 6 
месеци; ЦВ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. 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. Приликом заснивања радног односа, 
кандидат је дужан да достави лекарско уверење о здрав-
ственој способности за послове које ће обављати и фото-
копију личне карте. Потребна документа доставити у затво-
реној коверти лично или поштом на адресу: Дом здравља 
Сокобања, ул Митрополита Михаила 23, 18230 Сокобања 
са назнаком „Пријава на оглас”.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

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

Службеник за управљање квалитетом
у Канцеларији директора Института за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”, 

на одређено време, до 12 месеци

Опис послова и радних задатака: Организује и води посло-
ве који обезбеђују сталну усклађеност система квалитета у 
Институту са утврђеном политиком и циљевима у области 
вакцино Vigilance, као и са стандардом SRPS ISO 9001, а 
нарочито на праћењу и дефинисању система квалитета 
и побољшању његове ефективности у области праћења 
нежељених догађаја у вези са имунизацијом. Утврђује 
циљеве и дефинише политику квалитета. Врши преиспи-
тивање организационих решења на квалитет и даје пред-
логе за побољшање. Врши интерну и екстерну проверу. 
Учествује, са аспекта праћења квалитета извештавања о 
нежељеним догађајима, који се доводе у везу са имуниза-
цијом. Прати програм обезбеђења квалитета ради утврђи-
вања квалитета за побољшање, као и верификовање при-
мене корективних мера у области праћења нежељених 
догађаја у вези са имунизацијом. Сачињава извештаје о 
стању квалитета, преиспитивању система квалитета и 
предузима мере у циљу сталног побољшања у погледу 
задовољења потреба и очекивања корисника, као и потен-
цијалних корисника. Сарађује са екстерним организацијама 
поводом питања која се односе на квалитет са посебним 
акцентом на област вакцино Vigilance. Врши и друге посло-
ве по налогу директора. Учествује у раду Стручног коле-
гијума по налогу директора. За свој рад директно је одгово-
ран директору Института и дужан је да квартално у писаној 
форми информише директора Института о реализацији 
својих задатака.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, знање рада на рачунару, знање 
енглеског језика, организационе способности, вештине 
добре комуникације. Пријаве и CV слати на адресу: Инсти-
тут за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, 
Др Суботића старијег 5, 11000 Београд, са назнаком “За 
конкурс – службеник за управљање квалитетом”. Само 
ће кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о 
резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 

Трговина и услуге / Медицина

Национална служба
за запошљавање



Бесплатна публикација о запошљавању 915.03.2023. |  Број 1031 |   

објављивања у листу „Послови” код Националне службе 
за запошљавање, на интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије, на огласној табли и интернет 
страници ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут”.

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

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

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслог становништва

4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови за засни-
вање радног односа су: средње образовање, стручни 
испит, лиценца, најмање шест месеци радног искуства у 
звању медицинске сестре / техничара. Заинтересовани кан-
дидати подносе: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, диплому о завршеном образовању, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценцу, уверења и потврде о 
радном искуству, лекарско уверење подноси кандидат који 
буде изабран на конкурсу. Докази о испуњености услова 
за заснивање радног односа на напред наведено радно 
место подносе се у оригиналу или овереним копијама не 
старијим од 6 месеци. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа којима 
се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у 
Одсек за правне и опште послове ДЗ Смедеревска Паланка 
или послати на горе наведену адресу. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Кандида-
ти који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података, који могу бити 
важни за одлуку о избору (претходно радно искуство и рад-
но-правни статус, додатно образовање и оспособљеност и 
др.). Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном 
и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. 
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. За све информације можете се обратити на 
телефон 026/319-933.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

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

Медицинска сестра – техничар
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, за рад на интерном 

одељењу ОЈ Општа болница Сурдулица

УСЛОВИ: VI ССС, струковна медицинска сестра или IV ССС 
медицинска сестра општег смера, положен стручни испит, 
лиценца. Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о завршеној вишој или средњој медицинској шко-
ли општег смера, оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту, лиценца, извод из матичне књиге 
рођених, венчаних за особе које су промениле презиме, 
извод из евиденције незапошљених, лекарско уверење. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Избор између кандидата који испуњавају услове 
огласа извршиће се на основу члана 9 тачка 3 и 4 Посеб-
ног колективног уговора за здравствене установе чији је 
оснивач Република Србија. Пријаве слати на горе наведену 
адресу.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

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

Дипломирани правник
за рад у Служби за опште и правне послове

УСЛОВИ: завршен правни факултет, једна година радног 
искустава у струци. Уз пријаву на оглас доставити: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном правном факултету, 
извод из матичне књиге рођених или извод из матичне 
књиге венчаних за особе које су мењале презиме, лекарско 
уверење, доказ о радном искуству.

Дипломирани економиста – интерни 
ревизор

за рад у Служби за економско-финансијске 
послове

УСЛОВИ: завршен економски факултет, једна година 
радног искуства у струци. Уз пријаву на оглас доставити: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном економском 
факултету, извод из матичне књиге рођених или извод из 
матичне књиге венчаних за особе које су мењале презиме, 
лекарско уверење, доказ о радном искуству.

ОСТАЛО: рок за подношење пријаве за сва радна места је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Избор између кандидата 
који испуњавају услове огласа извршиће се на основу чла-
на 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора за здравс-
твене установе чији је оснивач Република Србија. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА БОЉЕВАЦ
19370 Бољевац, Драгише Петровића 41

Доктор медицине - изабрани лекар
УСЛОВИ: општи услови су утврђени чланом 24 Закона о 
раду, а посебни услови су утврђени Правилником. Посебни 
услови: високо образовање медицинске струке: на инте-
грисаним академским студијама по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо бразовање до 10. септем-
бра 2005. године; знање рада на рачунару; стручни испит; 
лиценца Лекарске коморе Србије; најмање 6 (месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине. Пријављивање на 
конкурс врши се подношењем уредно потписане молбе, уз 
коју се обавезно прилажу и: диплома о завршеним инте-
грисаним академским студијама медицинске струке, извод 
из матичне књиге венчаних, уколико је дошло до промене 
личног имена, доказ о положеном стручном испиту, лицен-
ца Лекарске коморе Србије, доказ о радном искуству, пот-
пуна лична и радна биографија, са адресом, бројем теле-
фона за контакт, те адресом електронске поште. Уколико 
се уз молбу достављају копије докумената, исте морају 
бити оверене у општини, суду или код јавог бележника 
(нотара). Приликом заснивања радног односа, а након 
спроведеног конкурса, 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 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Кадровска служба ДЗ Бољевац. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава, и иста ће 
бити објављена на огласној табли и интернет презентацији 
ДЗ Бољевац. Кандидати који не буду били изабрани, могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. Пријаве се 
подносе лично, или путем поште на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове – радно место доктор медицине – изабрани лекар”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Спремач/ица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге

УСЛОВИ: општи услови утврђени су чланом 24 Закона о 
раду, а посебни услови су утврђени Правилником. Посеб-
ни услови: основно образовање. Пријављивање на конкурс 
врши се подношењем уредно потписане молбе, уз коју се 
обавезно прилажу и: диплома о завршеном основношкол-
ском образовању, извод из матичне књиге венчаних, уко-
лико је дошло до промене личног имена, потпуна лична 
и радна биографија, са адресом, бројем телефона за кон-

такт, те адресом електронске поште. Уколико се уз молбу 
достављају копије докумената, исте морају бити оверене у 
општини, суду или код јавог бележника (нотара). Прили-
ком заснивања радног односа, а након спроведеног кон-
курса, 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 личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кадров-
ска служба ДЗ Бољевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Одлука о избору канди-
дата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава, и иста ће бити објављена на огласној 
табли и интернет презентацији Дома здравља Бољевац. 
Кандидати који не буду били изабрани, могу захтевати 
повраћај конкурсне документације. Пријаве се подносе 
лично, или путем поште на горе наведену адресу, са назна-
ком „Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
– радно место спремач/спремачица просторија у којима се 
пружају здравствене услуге”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време, до повратка лекара, 

одсутног због обављања специјализације у 
Служби опште медицине

4 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање, медицински факултет; на 
интегрисаним академским студијима, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, стручни испит, лиценца за рад. 
Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу 
или оверене копије не старије од 6 месеци и то: пријаву на 
оглас, биографију са адресом и бројем телефона; диплому 
о стеченом образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту; лиценцу или решење о упису 
у одговарајућу комору; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена кандидата); уверење о држављанству РС; 
фотокопију личне карте или ишчитану личну карту; при-
ликом заснивања радног односа кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Кандидати који испуња-
вају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о прије-
му. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у листу “Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Одлука о избору кандидата биће објављена 
на сајту Дома здравља Крагујевац. По завршетку огласа 
предата документа се неће враћати кандидатима. Контакт 
телефон 034/323-087. Пријаве се подносе лично или путем 
поште на горе наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Спремач/ица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге, на одређено време

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

Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Радник обезбеђења са оружјем
за потребе Службе за правне и економско 

финансијске пословена, на одређено време 
до повратка запосленог са дужег одсуства, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24 /2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији 
следећа документа: доказ о завршеном средњем образо-
вању; уверење о држављанству РС; извод из матичне књи-
ге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); кратку биографију са адресом, 
контакт телефоном, e-mail адресом; сведочанства за сваки 
завршен разред средњег образовања; завршена обука за 
руковање ватреним оружјем; лиценца за вршење специја-
листичких послова службеника обезбеђења са оружјем. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног суда); 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, 34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. 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

Гинеколошко-акушерска сестра
(IV степен), на одређено време до 6 месеци, 

због повећаног обима посла,
 пробни рад од 3 месеца

4 извршиоца

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

чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); 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, 34000 Крагујевац, Змај Јовина 30. 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)”.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина

Пилота Миленка Павловића 13-15
тел. 014/3150-020

Стоматолошка сестра – техничар
на одређено време од шест месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа, стоматолошка сестра/техничар; поло-
жен стручни испит. Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о завршеном IV степену стручне 
спреме; оверена фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење надлежне полицијске управе да 
лице није осуђивано; уверење надлежног суда да се против 
лица не води поступак; потврда о радном искуству. Опис 
послова одређен је Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места у Дому здравља Осечина. Посло-
ви и задаци: асистира доктору стоматологије током спро-
вођења стоматолошке здравствене заштите; асистира при 
денталним и интраоралним снимањима; води прописану 
медицинску документацију; припрема стоматолошку орди-
нацију за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију мате-
ријала и инструмената; врши пријем здравствених књижи-
ца и картона од пацијената и обавља проверу података; 
води протокол примљених пацијената и врши испуњавање 
заглавља на упутима, рецептима, налозима превијалишту 
и оверава сву документацију састављему од стране лека-
ра; води сву прописану медицинску документацију: днев-
ну евиденцију и извештаје; саставља фактуре за учињене 
услуге на свом радном месту; врши наплату партиципације; 
обавља припрему инструмената и материјала за дезинфек-
цију и стерилизацију као и непосредну припрему зубарског 
материјала за уградњу; за свој рад одговара ординирајућем 
лекару и главној сестри Дома здравља. Пријаве доставити 
лично у правну службу са напоменом за конкурс и навес-
ти позицију за коју се конкурише или поштом на адресу: 
Дом здравља Осечина, 14253 Осечина, Пилота Миленка 
Павловића 13-15, служба за економско – техничке, правне 
и кадровске послове са напоменом за конкурс и навести 
позицију за коју се конкурише. Телефон за информације: 
014/315-00-20. Уз пријаву поднети доказе о испуњености 
тражених услова. Лични подаци кандидата ће се користи 
само у сврху избора кандидата за оглашено радно место. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Обавештење о избору кандидата, кандидатима 
ће бити достављено у року од 15 дана од дана доношења 
одлуке о избору. Кандидати који се јаве на оглас могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

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

Доктор медицине - лекар специјалиста 
интерне медицине или лекар 

специјалиста пнеумофтизиолог
УСЛОВИ: доктор медицине, лекар специјалиста интерне 
медицине или лекар специјалиста пнеумофтизиолог- 1 
извршилац, на неодређено време; VII степен стручне спре-
ме медицински факултет; интегрисаним академским сту-

дијама, по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10.09.2005. године, основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године; pоложен стручни 
испит. Уз пријаву са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном, приложити: оверену фотокопију дипломе, 
уверење да кандидат није кажњаван из СУП-а, уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак из суда, 
доказ да је кандидат држављанин Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених, лекарско уверење о општој 
здравственој способности, потврда о положеном специја-
листичком испиту, лиценца за рад. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве слати на адресу: Специјална болница за плућне 
болести „Др Будислав Бабић” Бела Црква, Милетићева 55, 
са назнаком „Јавни огласи ____ (навести радно место за 
које се конкурише)”. Контакт особа дипл. правник Гизика 
Недељковић 013/851-241.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

“ОЗРЕН” СОКОБАЊА
18230 Сокобања, насеље Озрен бб.

Медицинска сестра – техничар општег 
смера

на одређено време ради замене радника на 
боловању

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом кан-
дидати треба да испуњавају и следеће услове: завршена 
средња медицинска школа-општи смер, положен стручни 
испит, лиценца за рад у струци или решење о упису у комору 
медицинских сестара и здравствених техничара.Као доказ о 
испуњености ових услова кандидати су дужни да доставе: 
Пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, Оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи - општи смер, Оверену фотоко-
пију уверења (потврде) о положеном стручном испиту, Ове-
рену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фото-
копију решења о упису у именик коморе.Пријаве кандидата 
које не садрже тражену документацију сматраће се непот-
пуним и неће бити разматране. Рок за подношење прија-
ва на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа, у листу 
“Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговре-
меним и неће бити разматране. Контакт телефон 018/830-
927. Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама 
путем поште на адресу Специјална болница за плућне боле-
сти “Озрен” Сокобања насеље Озрен бб., 18230 Сокобања, 
уз напомену “пријава на оглас за сестру-замена “ или лично 
у просторијама Болнице.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 
ПАЛИЛУЛА

Београд, Кнез Данилова 6

Оглас објављен 01.03.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место: доктор медицине - иза-
брани лекар за одрасле, пробни рад 3 месеца, 1 извршилац.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

ПАЛИЛУЛА
Београд, Кнез Данилова 6

Медицинска сестра – техничар у 
амбуланти

на одређено време до повратка одсутне 
раднице (породиљско одсуство), 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 фиксацио-
ни завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, 
инфузија, врши апликовање хуманог имуноглобулина и 
других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обра-
ду опекотина, испирање уха, превијање у стану болесника, 
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 

Медицина
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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 школа: 
средње образовање, општи смер. Радно искуство / додат-
на знања / испити: стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању медицинске сестре / тех-
ничара; 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. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, поштом или личном доставом 
у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез 
Данилова 16, IV спрат, соба бр. 12. Обавезно назначити за 
које радно место се конкурише. Резултати огласа ће бити 
објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - IV спрат.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

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

Виши лабораторијски техничар у 
дијагностици

у Одсеку за молекуларну микробиологију у 
Центру за микробиологију

Опис послова: Учествује у надзору и извођењу анализа 
молекуларне микробиолошке дијагностике. Припрема 
реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка испити-
вања. Учествује у надзору и извођењу процедуре кон-
троле квалитета у области молекуларне микробиолошке 
дијагностике. Учествује у надзору и извођењу докумен-
тације о извршеним анализама. Одржава лабораторијс-
ку опрему. Узима и припрема узорке за микробиолошка 
испитивања. Изводи микробиолошке анализе. Изводи 
лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу 
са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном 
нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа 
здравствене заштите. Учествује у надзору и одржавању 
изолата и референтних култура микроорганизама. Врши 
издавање резултата. Спроводи стандард добре лабо-
раторијске праксе, примену система квалитета. Врши 
проверу контролних тестова и контролу резултата под 
надзором одговорне особе. Учествује у организовању, 
обуци и тренингу лабораторијског особља. Обавља и 
друге послове из делокруга рада Одсека по налогу шефа 
Одсека.

УСЛОВИ: високо образовање, стручни испит, лиценца, нај-
мање 6 месеци радног искуства у наведеном звању, знање 
рада на рачунару. Пријаве и CV слати на адресу: Институт 
за јавно здравље Србије “Др Милан Јовановић-Батут”, Др 
Суботића старијег бр. 5, 11000 Београд, са назнаком „За 
конкурс – виши лабораторијски техничар у дијагности-
ци (молекуларна микробиологија) “. Само ће кандидати 
који уђу у ужи избор бити обавештени о резултатима. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
листу „Послови” код Националне службе за запошљавање, 
на интернет страници Министарства здравља Републике 
Србије, на огласној табли и интернет страници ИЈЗС „Др 
Милан Јовановић Батут”.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Медицинска сестра – техничар
2 извршиоца

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

повратка радника са боловања
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 
најмање 6 месеци радног искуства на наведеним пословима.

Помоћни кувар
на одређено време до 3 месеца за потребе 

Одсека за припремање хране

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; основна школа; 6 месе-
ци радног искуства на одговарајућим пословима.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да доставе: кратку биогра-
фију; фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију радне књижице или другог доказа 
о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски 
уговори, потврда послодавца и сл.) а кандидати за радно 
место медицинска сестра/техничар и фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему претходно искуство о раду, додатно образовање 
или способљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дуж-
ни 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 назна-
ком радног места за које се конкурише”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И 

МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ
11030 Београда, Требевићка 16

Оглас објављен 08.03.2023. године, у публикацији „Посло-
ви”, (број 1030), поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Медицинска сестра – техничар
за потребе Клинике за инфективне болести, 

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

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 
сведочанства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, контакт телефо-
ном, e-mail адресом; дозвола за рад-лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик надлеж-
не коморе. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); уве-
рење о радном стажу издатог од стране Републичког фон-
да за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО).Уколико 
изабрани кандидат не достави горенаведене документе у 
року наведеном у Одлуци о избору кандидата, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 

даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Универзитетски клинички центар Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Коначни резултати конкурса биће објављени на интернет 
страници Универзитетског клиничког центра Крагујевац. 
Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај 
конкурсне документације. Телефон за контакт 034/505-
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)”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 

ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Оглас објављен 22.02.2023. године, у публикацији „Посло-
ви“, поништава се за радно место доктор медицине субспе-
цијалиста у Интервентној радиологији за потребе Службе 
за радиолошку дијагностику, 1 извршилац.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Медицинска сестра – техничар
на одређено време од 6 месеци, због 

повећаног обима посла, за рад у амбуланти, 
Служба за здравствену заштиту одраслог 

становништва
2 извршиоца

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршена средња медицинска школа општег смера, IV сте-
пен стручне спреме; положен стручни испит и поседовање 
лиценце за рад или решења о упису у Комору. Опис посло-
ва: Утврђен Правилником о организацији и систематиза-
цији 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 биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у Комору; фотокопију 
личне карте; фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. О 
потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који 
се јаве на оглас, а ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О 
коначном избору кандидата одлучује директор. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан је да доста-
ви лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Уколико изабра-
ни кандидат не достави наведени документ у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом доставити на горе наведену адресу.

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Национална служба
за запошљавање
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове

за рад при правним и економским пословима 
Ковид болнице Крушевац, на одређено време 

на 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Високо образовање: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару.

2. Референт за финансијско - 
рачуноводствене послове – књиговођа

за рад при правним и економским пословима 
Ковид болнице Крушевац, на одређено време 

на 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, економског смера; знање 
рада на рачунару. 

3. Референт за финансијско - 
рачуноводствене послове

за рад при правним и економским пословима 
Ковид болнице Крушевац, на одређено време 

на 3 месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, економског смера; знање 
рада на рачунару. 

4. Референт за правне, кадровске и 
административне послове 

за рад при правним и економским пословима 
Ковид болнице Крушевац, на одређено време 

на 3 месеца због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња школа, IV степен, правног смера; знање 
рада на рачунару. 

5. Магационер / економ
за рад при правним и економским пословима 
Ковид болнице Крушевац, на одређено време 

на 3 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање. 

6. Сервирка
за рад при техничким пословима Ковид 

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

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно образо-
вање и радно искуство на тим пословима стечено до дана 
ступања на снагу ове уредбе. 

Кандидати за радна места од 1 до 5, подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном; 
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).

Кандидати за радно место 6, подносе: молбу за пријем 
и биографију, са адресом, контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе или оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи са потврдом о радном искуству на 
наведеним пословима; 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).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена докумен-
та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати. Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком 
“За оглас” са називом и редним бројем радног места за које 
се конкурише, искључиво поштом на горе наведену адресу. 
Опис послова: Према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Спремачица
просторија у којима се пружају здраствене 
услуге, на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање. 
Као доказ о испуњености услова кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком радном и личном 
биографијом (радно искуство), контакт телефон, оверену 
фотокопију дипломе –сведочанства, очитану личну карту, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврху избора за пријем у рад-
ни 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, уве-
рење суда да се против кандидата не води судски посту-
пак, не старије од 6 месеци, уверење МУП-а да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи, не старије од 6 месеци. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у листу „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Пријаве на конкурс доставити писарници Дома 
здравља Нови Пазар, Генерала Живковића бр. 1. са назна-
ком „ За јавни оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Контакт: 020/311-765. Опис послова: 
према Правилнику о организацији и систематизацији рад-
них места у Дому здравља Нoви Пазар.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви Службе за 
прикупљање крви, тестирање, производњу 

продуката од крви и дијагностичких 
средстава, на одређено време до 3 месеца 

због повећаног обима посла

Опис послова: врши припрему радног простора, прибора 
и материјала потребног за рад у Заводу и на терену, води 
рачуна о исправности опреме и апарата за рад (дневно, 
недељно, месечно одржавање), а према упутствима про-
извођача, учествује у вођењу прописане документације, 
учествује у изради периодичних извештаја, учествује у 
изради документације ИМС-а, примени исте и предла-
же промене уколико постоји потреба за изменом процеса 
рада, води рачуна о правилном руковању медицинским 
отпадом и заштити и очувању животне средине, врши 
пријем добровољних давалаца (ДДК), регистрацију и унос 
података у информациони систем у заводу и на терену, 
помаже ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену, 
врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на тере-
ну, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК оријента-
ционом методом на плочици у Заводу и на терену, врши 
венепункцију даваоца крви, узима узорке крви за имуносе-
ролошка тестирања у Заводу и на терену, брине о ДДК за 
време и непосредно након давања крви у Заводу и на тере-
ну, учествује у збрињавању нежељених реакција код ДДК 
у Заводу и на терену, доставља узорке узете крви од ДДК 
лабораторији за тестирање уз спроводну листу, доставља 
узете јединице крви лабораторији за производњу продука-
та од крви, уз спроводну листу, обавља и друге послове из 
делокруга рада техничара ИВ степена трансфузијског сме-
ра сходно потребама Завода, за свој рад одговара главном 
техничару Одељења, главном техничару Службе, шефу 
Одељења, начелнику Службе, главном техничару завода и 
директору Завода.

УСЛОВИ: Стручна спрема и радно искуство: средња струч-
на спрема, завршена средња медицинска школа образо-
вног профила - медицински техничар или лабораторијски 
техничар, стручни испит, лиценца, најмање 6 (шест) месе-
ци радног искуства на тим или сличним пословима.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава на оглас, фото-
копија дипломе/уверења о завршеној средњој медицинској 
школи лабораторијског или општег смера, фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопија лиценце, 
фотокопија извода из матичне књиге рођених, фотоко-
пија личне карте, кратка биографија (ЦВ), доказ о радном 
искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотокопије 
уговора о раду, радне књижице и др... Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања јавног огласа у 
огласним новинама “Послови” Националне службе за запо-

шљавање. Оглас ће бити објављен и на wеб сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије и wеб сајту Завода за 
трансфузију крви Војводине. Пријаве се подносе путем 
поште на адресу: Завод за трансфузију крви Војводине, Хај-
дук Вељкова 9а, 21112 Нови Сад, са назнаком “За оглас” 
или непосредно управи Завода за трансфузију крви Војво-
дине сваког радног дана од 8 до 14 часова. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН

Доктор стоматологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршен стоматолошки факултет и положен 
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
УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и положен струч-
ни испит. Опис послова: Утврђен Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Дому здравља Ковин. Уз 
пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуње-
ности услова конкурса (диплома, уверење о положеном 
стручном испиту и очитана лична карта) у неовереним 
фотокопијама.

Доктор медицине
на одређено време, ради замене запослене 

која је на боловању, због коришћења 
породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, до њеног повратка са 

боловања

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет и положен струч-
ни испит. Опис послова: Утврђен Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Дому здравља Ковин. Уз 
пријаву се подноси кратка биографија и докази о испуње-
ности 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 поз-
вани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу: Дом здравља Ковин, Трг ослобођења бр. 4, 26220 
Ковин, са назнаком “За конкурс” или донети лично у канце-
ларију одсека за правне послове број 57. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима за потребе 

Службе за ОРЛ са максилофацијалном 
хирургијом и специјалистичким кабинетима, 

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).

Виши лабораторијски техничар
у дијагностици за потребе Одељења за 
микробиологију и паразитологију, на 

одређено време до три месеца

Медицина
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УСЛОВИ: Високо образовање на струковним студијама 
првог степена (основне струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године или на основим студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит; 
лиценца или решење о упису у надлежну Комору. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и кон-
такт подацима; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотоко-
пију важеће лиценце за рад или решена о упису у надлежну 
Комору; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за 
правне, кадровске и административне послове (писарни-
ца), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове _____ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

Референт за правне, кадровске и 
административне послове – архивар

за потребе Одељења за правне, кадровске и 
административне послове, на одређено време 

до шест месеци

УСЛОВИ: Средње образовање; знање рада на рачунару. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом и контакт подацима; оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве (писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
_____ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву).

Администратор информационих система 
и технологија

за потребе Кабинета за информатику у 
саставу Одељења за социјалну медицину, 

здравствену статистику, планирање и 
информатику, пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: Високо образовање на основним студијама у оби-
му од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или на 
студијама у трајању од три године, по пропису који уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године или 
изузетно средње образовање и радно искуство на тим 
пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе; 
радно искуство у здравственој установи (рад у Microsoft 
Office, Exel, Word, Power Point, Access, у информационим 
системима Heliant, Slis, Moneo и изради електронске факту-
ре). Приликом пријављивања на оглас потребно је достави-
ти следећа документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом и контакт подацима; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена); потврда о радном искуству. Пријаве са докумен-
тацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве (писарница), Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назна-
ком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
_____ (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву).

Медицинска сестра – техничар
на осталим болничким одељењима за потребе 
Службе урологије Одсека опште урологије, 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: “Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580  

Оглас објављен дана 01.03.2023. године у публикацији 
“Послови” поништава се за радно место: социјални радник 
у осталим стационарним установама које обављају пси-
хијатријску делатност за потребе Службе за психијатрију 
на одређено време до дванаест месеци ради обезбеђења 
услова у погледу кадра за обављање здравствене делат-
ности, 2 извршиоца. У осталом делу оглас остаје непро-
мењен.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
“СОКОБАЊА”

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-148

Возач санитетског возила
у болничким установама, на одређено време 

од 6 месеци, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња стручна спрема, IV или III степен струч-
не спреме; возачка дозвола за Б, БЕ и Ф категорију возила; 
здравствена способност за управљање моторним возилом 
Б, БЕ и Ф категорије. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој школи (IV или III степен стручне 
спреме); оверену фотокопију возачке дозволе; оверену 
фотокопију лекарског уверења о здравственој способности 
за управљање моторним возилом Б, БЕ и Ф категорије; очи-
тану личну карту; кратку биографију. Пријаве се подносе на 
адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, 
Војводе Мишића бр. 48 или непосредно у Болници. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конобар
на одређено време од 6 месеци, 

због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен (конобар). Заинтересовани кандидати 
уз пријаву подносе следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотокопију личне 
карте; кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: 
Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војво-
де Мишића бр. 48 или непосредно у Болници. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кувар
на одређено време од 6 месеци, 

због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен (кувар). Заинтересовани кандидати уз 
пријаву подносе следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотокопију личне 
карте; кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: 
Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војво-
де Мишића бр. 48 или непосредно у Болници. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге, на одређено време од 6 месеци,
 због повећаног обима посла

5 извршилаца

УСЛОВИ: основна школа, I степен стручне спреме. Заин-
тересовани кандидати уз пријаву подносе следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи; фотокопију личне карте; кратку биогра-
фију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница 
“Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића бр. 48 или 
непосредно у Болници. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

                   Здравство и социјална заштита
                  

ДОМ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ
“СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ 

ЧУДОТВОРАЦ”
23272 Нови Бечеј, Маршала Тита 77

Доктор медицине
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
академским студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Занимање: доктор медицине. Додатни 
услови: знање рада на рачунару; стручни испит и лицен-
ца Лекарске коморе Србије; са или без радног искуства; 
положен возачки испит Б категорије. Услови рада и други 
услови: рад у сменама, пробни рад 3 месеца. Кандидат је 
уз пријаву обавезан да достави: радну биографију са тачно 
наведеним подацима о радном искуству у струци и доказ о 
стручној спреми (фотокопија дипломе). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 10 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији” Послови”. Пријаву са доказима о испуњености 
услова Конкурса доставити на мејл адресу gcnb@mts.rs или 
на горе наведену адресу, са назнаком” Конкурс за доктора 
медицине”.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА
11420 Смедеревска Паланка, Иве Бајазита 14а

тел. 026/311-365

Дипломирани специјални педагог
у РЈ Дневни боравак за децу, омладину и 

одрасле са сметњама у развоју „Пуж”

УСЛОВИ: диплома о завршеном високом образовању, 
дипломираног специјалног педагога у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, по пропису које уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005 године, најмање једна година радног 
искуства рада у струци, лиценца за обављање основних 
стручних послова, знање рада на рачунару.

Спремачица
у РЈ Дневни боравак за децу, омладину и 

одрасле са сметњама у развоју „Пуж”

УСЛОВИ: завршена основна школа; најмање једна година 
радног искуства.

ОСТАЛО: да је држављанин Републике Србије, да се про-
тив кандидата не води кривични поступак или истрага за 
кривична дела за која се гони по службеној дужности, да 
има здравствену (психичку и физичку) способност за рад 
на пословима радног места на који конкурише. Пријаве 
се шаљу на горе наведену адресу, са назнаком „За Цен-
тар за социјални рад, РЈ Дневни боравак за децу, омла-
дину и одрасле са сметњама у развоју „Пуж” Смедерев-
ска Паланка јавни конкурс”. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана и почиње да тече од наредног дана 
објављивања текста конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. Докази 
који се прилажу уз пријаву на конкурс: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, кратка био-
графија, доказ о одговарајућој стручној спреми (дипло-
ма или уверење), уверење да против лица није покренут 
кривични поступак, уверење да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање 6 месеци. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати 
у разматрање. Оглас се објављује и на огласној табли 
Центра за социјални рад. Опис послова утврђен је пра-
вилноком о организацији и систематизацији послова.

Медицина / Здравство и социјална заштита

Национална служба
за запошљавање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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                      Индустрија и грађевинарство

GANGYUAN CO DOO SMEDEREVO
ОГРАНАК КУЧЕВО

12240 Кучево
Каона, Печка 40

Електро-техничар у Огранку Кучево
локација рада - Каона Кучево, на одређено 
време 3 месеца, са могућношћу заснивања 

радног односа на неодређено време

Опис посла: Одржавање електро енергетског постројења 
напонског нивоа 10 кW као електромоторног погона и ауто-
матике на пећима за производњу креча

УСЛОВИ: занимање: електротехничар, IV степен, средње 
образовање електро струке, радно искуство у струци 
пожељно. Уз биографију и сведочанства о завршеној шко-
ли, доставити и остала документа која могу бити од зна-
чаја за послове за које се пријављујете. Само ће кандидати 
који уђе у ужи круг разматрања биће контактирани. Канди-
дат који буде изабран биће у обавези да достави уверење 
да се против њега не води кривични поступак (уверење 
надлежног суда, односно тужилаштва), као и уверење 
да није осуђиван за кривична дела (уверење полицијске 
управе). Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Своје пријаве доставите на имејл: 
dbogdanovicpetrovic@gangyuan.rs или поштом на адресу: 
GANGYUAN CO.DOO Смедерево, Огранак Кучево, Каона. 
Печка 40, 12240 Кучево - Сектор за људске ресурсе.

JINSHAN CONSTRUCTION
ДОО БОР

19210 Бор, Саве Ковачевића бб.
тел. 030/2150-019

e-mail: vucicana2023@gmail.com

Возач миксера
3 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Цкатегорије, енглески језик 
почетни ниво, тахо-картица, пожељно радно искуство.

Столар
4 извршиоца

УСЛОВИ: енглески језик почетни ниво, пожељно радно 
искуство.

Зидар
3 извршиоца

УСЛОВИ: енглески језик почетни ниво, пожељно радно 
искуство.

Армирач
3 извршиоца

УСЛОВИ: енглески језик почетни ниво, пожељно радно 
искуство.

Помоћни радник у грађевинарству
10 извршилаца

ОСТАЛО: Пријаве за посао слати на -mail: vucicana2023@
gmail.com.

ВАСОНА ДОО
21000 Нови Сад, Максима Горког 2

тел. 061/5050-080
e-mail: office@vasona.rs

Архитекта пројектант
УСЛОВИ: Приправник, лице са завршеним VII-1 степеном 
стручне спреме, архитектонски пројектант; дипломира-
ни инжењер архитектуре / мастер инжењер архитектуре; 
обука за Autocad (све верзије и сви нивои); енглески језик-
средњи ниво. Пријављивање кандидата на e-mail адресу: 
office@vasona.rs. Јављање кандидата на контакт телефон: 
061/5050-080. Рок за пријаву 08.04.2023. године.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО ДРУШТВО СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

ЕЛВОД
34000 Крагујевац

e-mail: office@elvod.rs

Дипломирани машински инжењер
2 извршиоца

Опис посла: послови комерцијалисте - контактира постојеће 
и аквизира нове пословне партнере, врши теренски обила-
зак купаца и објеката, сачињава понуде самостално или 
тимски, прати реализацију продаје и производње, коор-
динира рад комерцијале, сачињава пратеће извештаје и 
сарађује са другим службама.

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, машинске струке; пожељ-
но радно искуство у струци минимум годину дана; возачка 
дозвола Б категорије; основно познавање рада на рачунару 
и програма за цртање Solid Works; знање енглеског језика 
- почетни ниво; добра организација посла, флексибилност, 
тимски рад. Заинтересовани кандидати своју радну биогра-
фију треба да доставе послодавцу на мејл: office@elvod.rs, 
најкасније до 08.04.2023. год.

         Култура и информисање

ДОМ КУЛТУРЕ
“АБДУЛА КРАШНИЦА”

Прешево, 15 новембар 90
тел. 017/660-326

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред услова предвиђених Законом, кандидат 
треба да испуни и следеће услове: да има високу стручну 
спрему друштвеног, просветног или педагошког смера; да 
има најмање 5 година радног искуства; да нема законских 
сметњи за именовање на функцију директора. Оглас траје 
15 дана од дана објављивања. Кандидати уз пријаву под-
носе и следећу документацију: извод из МК рођених, доказ 
о стручној спреми (диплому), уверење да није под истрагом 
или да се не води кривични поступак, уверење о радном 
искуству. Документацију слати на горе наведену адресу. 
Некомплетна и неблаговремена документација неће се 
узимати на разматрање.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
“СРЕТЕН МАРИЋ”

31260 Косјерић, Олге Грбић 5
тел. 031/781-624

Књижничар
УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике Србије, да 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу, средње образовање у трајању 
од четири године. Посебни услови: положен стручни испит 
и стечено звање у складу са правилником, знање рада на 
рачунару, знање страног језика, најмање девет месеци 
радног искуства у библиотеци. Документација за пријаву 
на конкурс треба да садржи: кратку биографију кандида-
та; уверење о држављанству РС и Извод из матичне књи-
ге рођених (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу (не старије од 6 месеци); копија 
личне карте (ако је чипована доставити очитану); диплому 
о стручној спреми (оверена копија); уверење о положеном 
стручном испиту и стеченом звању (лице које нема положен 
стручни испит има обавезу полагања у одређеном року по 
заснивању радног односа); доказ о радном искуству у биб-
лиотеци (потврде, решења и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство).

ОСТАЛО: Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Сви кандидати који испуњавају 
услове за пријем, биће позвани на разговор. Кандидати 
ће о датуму и времену разговора бити обавештени на кон-
такте (бројеве телефона), које наведу у својим пријавама. 
Са изабраним кандидатом биће закључен уговор о раду у 
складу са Законом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 

дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Прија-
ве слати или лично доставити на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс за пријем у радни однос”. Лице заду-
жено за давање обавештења о конкурсу је Славиша Пери-
шић, телефон: 031/781-624.

           Наука и образовање

БЕОГРА Д

BABY PALACE ANĐELA
11000 Београд, Брегалничка 9

Васпитач
6 извршилаца

УСЛОВИ: На основу чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања кандидат мора да има: 1) одго-
варајуће образовање: са VI или VII степеном стручне спре-
ме; 2) психичку, физичку и здравствену способнист 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 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 
(извод из казнене евиденције МУП-а); 4) држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно васпитни рад. 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. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Кандидати уз пријавни формулар достављају 
документацију (у овереној копији). Доказ о испуњености 
услова из текста конкурса из става 1 тачка 1), 3)-5), су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. На 
основу чл. 154.ст.7. и Закона о основама система васпитања 
и образовања конкурсна комисија ће доставити решење о 
избору кандидата по расписаном конкурсу. Пријаве сла-
ти поштом, на адресу Предшколске установе “Baby Palace 
Andjela”, Брегалничка број 9, у Београду.
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  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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ОСНОВНА ШКОЛА
“ПАВЛЕ САВИЋ”

11000 Београд, Косте Нађа 25

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све законом 
утврђене услове за заснивање радног односа сагласно 
члану 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони 10/19, 
6/20, 129/21): 1. да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања 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. 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 
2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22, 16/22), 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 3. да нису осуђивани за правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених, међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, 
4. да имају држављанство Републике Србије, 5. да знају 
српски језик и језик на којем остварују образовно- васпитни 
рад. Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвр-
гне провери психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима на позив школе, а коју врши надлежна служба 
запошљавања. Пријаве на оглас достављати поштом или 
лично у затвореним ковертама у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, са назнаком „За конкурс” са називом 
радног места за које се конкурише. Уз пријаву доставити: 
попуњен пријавни формулар који се може наћи на званич-
ној страници Министарства просвете, биографију, дипло-
му као доказ о стручној спреми, доказ о држављанству, 
уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, доказ да зна српски језик уколи-
ко диплома није стечена на том језику. Лекарско уверење 
којим се доказује психичка физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом доставља се пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом. Сва документа могу бити 
достављена и у неовереним копијама, али не смеју бити 
старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све законом 
утврђене услове за заснивање радног односа сагласно 
члану 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони 10/19, 
6/20, 129/21), 1. да имају одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања 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. 
2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 
2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22, 16/22), 2. да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 3. да нису осуђивани за правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених, међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање, 
4. да имају држављанство Републике Србије, 5. да знају 
српски језик и језик на којем остварују образовно-васпитни 
рад. Кандидат који испуњава услове дужан је да се подвр-
гне провери психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима на позив школе, а коју врши надлежна служба 
запошљавања. Пријаве на оглас достављати поштом или 
лично у затвореним ковертама у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа, са назнаком „За конкурс” са називом 
радног места за које се конкурише. Уз пријаву доставити: 
попуњен пријавни формулар који се може наћи на званич-
ној страници Министарства просвете, биографију, дипло-
му као доказ о стручној спреми, доказ о држављанству, 
уверење надлежног органа да кандидат није осуђиван за 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, доказ да зна српски језик уколи-
ко диплома није стечена на том језику. Лекарско уверење 

којим се доказује психичка физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом доставља се пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом. Сва документа могу бити 
достављена и у неовереним копијама, али не смеју бити 
старија од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају све законом 
утврђене услове за заснивање радног односа сагласно 
члану 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони 10/19, 
6/20, 129/21): 1. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 2. да нису 
осуђивани за правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених, међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање, 3. да имају 
држављанство Републике Србије. Кандидат који испуњава 
услове дужан је да се подвргне провери психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима на позив шко-
ле, а коју врши надлежна служба запошљавања. Прија-
ве на оглас достављати поштом или лично у затвореним 
ковертама у року од 8 дана од дана објављивања огласа, са 
назнаком „За конкурс” са називом радног места за које се 
конкурише. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар који се може наћи на званичној страници Министар-
ства просвете, биографију, диплому као доказ о стручној 
спреми, доказ о држављанству, уверење надлежног органа 
да кандидат није осуђиван за дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
доказ да зна српски језик уколико диплома није стечена 
на том језику. Лекарско уверење којим се доказује пси-
хичка физичка и здравствена способност за рад са децом 
доставља се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Сва документа могу бити достављена и у нео-
вереним копијама, али не смеју бити старија од 6 месеци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Редовни професор за ужу научну област 
Електрoенергетски системи

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Електроенергетски системи

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Телекомуникације

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 

- Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
подзаконским актима, условима предвиђеним општим 
актима Универзитета у Београду и општим актима Факул-
тета. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова 
и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе 
односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja 
уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар 
краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

Асистент за ужу научну област 
Примењена математика

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

Сарадник у настави за ужу научну област 
Примењена математика

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 
- Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), 
подзаконским актима, условима предвиђеним општим 
актима Универзитета у Београду и општим актима Факул-
тета. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова 
конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова 
и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе 
односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja 
уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар 
краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Посебни услов: 
предмети уже научне области за које се тражи просечна 
оцена: просечна оцена из свих математичких предмета.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Електроника
2 извршиoцa

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзакон-
ским актима, условима предвиђеним општим актима Уни-
верзитета у Београду и општим актима Факултета. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и 
прилозима (биографија, списак научних радова и радови 
у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно 
уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa 
о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља 
Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Посебни услов: пред-
мети уже научне области за које се тражи просечна оцена 
- Основи дигиталне електронике, Дигитална електроника, 
Интегрисани рачунарски системи, Системи у реалном вре-
мену и Наменски рачунарски системи.

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

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог дуже од 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом про-
писане услове за заснивање радног односа: 1) да има одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 и чланом 141 
став 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18-други закони, 10/19, 
6/20 и 129121) и члана 39.3акона о предшколском васпи-
тању и образовању („Сл. гласник РС” број 18/10, 101/17, 
113/17-други закони, 95/18-други закон 10/19 и 129/219; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) да није осуђиван ван правознажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
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затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примања мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) Зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; потреб-
но додатно искуство: познавање енглеског језика. Прија-
ве се достављају у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови” искључиво путем елек-
тронске поште на адресу: info@vrticplay.rs са назнаком „За 
конкурс” Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар, преузима се са званичне странице Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја (скениран); 
биографију; диплому (скениран оригинал); лиценцу за рад 
у предшколској установи; уверење о држављанству; уве-
рење да није осуђивана од стране МУП-а; потврду о позна-
вању енглеског језика. Посебно лекарско уверење, као 
доказ да лице има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом издато у задњих шест месеци дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

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

тел. 011/ 2433-639, 011/3441-756

Психолог
УСЛОВИ: 1. да лице има одговарајуће образовање – у 
складу са чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 
6/2020) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, …..3/2021 и 
4/2021); 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да лице 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(односи се на кандидате који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику). Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати уз одштампан и читко 
попуњен пријавни формулар који преузимају са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја - http: //www.mpn.gov.rs, треба да доста-
ве следећа документа у оригиналу или оверене копије не 
старије од 6 месеци: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству Републике Србије; 
уверење о неосуђиваности; доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад доставља се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику; потписану биографију или 
ЦВ. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе која утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад са 
ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и сачињава записник који доставља 
директору у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима 
о испуњености услова (потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом) доставити лич-
но у просторији секретаријата школе, радним даном од 
08.00 до 14.00 часова или на наведену адресу, у коверти 
са назнаком “За конкурс”. Подаци који се прикупљају од 
кандидата биће искоришћени искључиво у сврху обраде 

података у конкурсном поступку, у складу са Законом о 
заштити података о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). 
Ближе информације могу се добити у секретаријату школе 
лично или позивом на телефон: 011/2433-639.

ПУ “МАЛИ НАУЧНИЦИ”
11070 Нови Београд, Сурчинска 763

тел. 063/1949-446

Васпитач
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме у наведеном занимању.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном занимању.
ОСТАЛО: пробни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail 
адресу: naucnicimali@gmail.com у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа.

ПУ ”ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 448а
тел. 063/8338-985, 065/2007-878

Васпитач
УСЛОВИ: Високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или мастер струковне студије), на основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, на студијама првог степена (основне струковне студије, 
основне академске студије или специјалистичке струковне 
студије) у трајању од три године или више образовање.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: Одговарајуће средње образовање- медицинска 
школа, смер медицинска сестра –васпитач, одговарајуће 
више образовање, односно одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена - основне струковне сту-
дије или специјалистичке струковне студије на којима је 
оспособљена за рад са децом јасленог узраста – васпитач.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног 
односа кандидати треба да испуњавају и услове прписа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18-др.закони, 
10/2019), а то су: 1. одговарајуће образовање, 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом; 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије, 5. зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 1), 
3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под 
тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају Установи. Уз пријавни формулар на конкурс кан-
дидат доставља: биографију (ЦВ), доказ о одговарајућем 
образовању (оверену копију дипломе), уверење о неосуђи-
ваности (оригинал - да није старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оверена копија или оригинал -да није ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (ове-
рена копија или оригинал). доказ о знању српског језика, 
достављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику; доказ о здравственој способ-
ности доставља кандидат који буде изабран, непосредно 
пре закључивања уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Психолошку процену способ-
ности врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве на кон-
курс могу се доставити путем поште или донети лично 
на адресу: Предшколска установа „Дечији осмех”, Сурчин 
11271, Војвођанска 448а, са назнаком „За конкурс за радно 
место ___________ (навести радно место за које се канди-
дат пријављује)“. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у обзир. Документа се по окончању конкурса 
не враћају кандидатима.

ОШ “НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”
11000 Београд, Тимочка 24

тел. 011/2836-610

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време ради замене запослене 
преко 60 дана (породиљско одсуство) 

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Служ-
бени гласник РС” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 и 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају установи. Докази о испуњености усло-
ва из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, 
а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандидати, поред 
биографије треба да приложе (у оригиналу, или оверене 
копије, не старије од шест месеци): диплому о стеченом 
образовању; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

“ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/2659-290

Наставник предметне наставе српски 
језик

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, односно до 

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

УСЛОВИ: 1) да има одговарајуће високо образовање, у 
складу са Правилником о условима у погледу простора, 
опреме, наставних средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких асистената за остваривање 
наставног плана и програма основног образовања одра-
слих (“Сл. гласник РС – Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 
18/2013) стечено: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије) или б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик – образовно-васпитни 
рад се остварује на српском језику. Докази о испуњености 
услова под 1) и 3)-5) саставни су део пријаве за 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 технолошког 
развоја Републике Србије, а напред наведену докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од осам 
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дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за рад 
са 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 наведене листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве и доставља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе. Пријавни 
формулар и потребну документацију треба доставити лич-
но или послати на наведену адресу Школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе на телефон 011/2659-290.

ПУ “ПАМЕТНИЦА - ДИПЛОМАТ”
11030 Београд, Београдског батаљона 123

Васпитач
УСЛОВИ: На основу чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања Кандидат мора да има: 1. одго-
варајуће образовање: са VI или VII степеном стручне спре-
ме; 2. психичку, физичку и здравствену способнист 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 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 
(извод из казнене евиденције МУП-а); 4. држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Кандидати уз пријавни форму-
лар достављају документацију (у овереној копији). Доказ о 
испуњености услова из текста конкурса из става 1 тачка 1), 
3)-5), су саставни део пријаве на конкурс, а доказ из става 
1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду. На основу чл. 154 ст. 7 Закона о основама система 
васпитања и образовања конкурсна комисија ће достави-
ти решење о избору кандидата по расписаном конкурсу. 
Пријаве слати поштом, на горе наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Гајење шума
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора биотехничких наука, 
област шумарство, Шумарски факултет, одсек (студијски 
програм) за шумарство, смисао за наставни рад, објављени 
научни и стручни радови.

Наставник у звање ванредног професора 
за ужу научну област Планирање 

газдовања шумама
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора биотехничких наука, 
област шумарство, Шумарски факултет, одсек (студијски 
програм) за шумарство, смисао за наставни рад, објављени 
научни и стручни радови

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђени 
су Законом о високом образовању, Правилником о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Статутом и Правилни-
ком о систематизацији послова и радних задатака радника 
Шумарског факултета, као и Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду. Пријаве са биографијом и доказима о испуње-

ности услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, 
извода из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, списак и сепарате радова) достављају се Служби за 
правне и опште послове Шумарског факултета у Београду, 
Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса у огласним новинама и на сајту Националне служ-
бе за запошљавање и на сајту Факултета. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”

11273 Батајница
Пуковника Миленка Павловића 7а

Наставник немачког језика
за 77,76% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: 1. да има стечено одгова-
рајуће образовање, у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/21) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС“ бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022, 16/2022; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
лице није правноснажном судском пресудом осуђивано за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра од најмање три месеца као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

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

ОСНОВНА ШКОЛА
”БРАНКО ПЕШИЋ”
Земун, Светотројчина 4

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

2022/23. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних члановима 139 140 и 141 Закона о основа-
ма система образовања иваспитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/2021) да: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 

здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да 
испуњава и посебне услове: стручна спрема: средње обра-
зовање. Додатна знања / испити / радно искуство: обука 
за педагошког асистента (завршен прописан програм обуке 
за рад са децом и ученицима ромске националне мањине), 
знање рада на рачунару. Доказ о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења 
уговора о раду. 

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 2022/23. 

године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних члановима 139 и 140 и 141 Закона о основа-
ма система образовања иваспитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/2021) и то да: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба да 
испуњава и посебне услове: стручна спрема: средње обра-
зовање. Додатна знања / испити / радно искуство: обука за 
андрагошког асистента, знање рада на рачунару. Доказ о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана 
подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог 
члана пре закључења уговора о раду.

Стручни сарадник - дефектолог – 
специјални педагог

на одређено време, до краја школске 
2022/23. године, за 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних члановима 139 и 140 и 141 Закона 
о основама система образовања иваспитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017. 27/18. - др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/2021) и то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава 
и посебне услове: стручна спрема: високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије) по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Образовање: дипломирани специјални 
педагог; професор, односно дипломирани дефектолог 
за друштвену самозаштиту и ресоцијализацију лица са 
поремећајима у друштвеном понашању; мастер дефе-
ктолог, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Превенција и третман поремећаја 
понашања; дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Превенција и третман поремећаја понашања; мастер 
дефектолог, који је на основним студијама завршио сту-
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дијски програм за сшецијалног едукатора; дипломирани 
дефектолог - мастер, који је на основним студијама завр-
шио студијски програм за специјалног едукатора.

Сервирка
на одређено време до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних члановима 139 и 140 и 141 Закона о осно-
вама система образовања иваспитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017. 27/18. - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/2021) и то да: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава и посеб-
не услове: стручна спрема: средње образовање трговачке 
струке, лице са завршеним 3. или 4. степеном стручне спре-
ме трговачке струке. Доказ о испуњености услова из става 1 
тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете Репу-
блике Србије, а потребну документацију, заједно са одштам-
шаним пријавним формуларом достављају установи.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc а потребну документа-
цију, заједно с одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, непот-
пуне, уз које нису приложени докази који се траже конкур-
сом и оних кандидата који не испуњавају услове у погледу 
врсте и степена стручне спреме. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен и одштампан пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете Републике Србије; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фото копију 
уверења МУП-а Р Србије о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања - не старије од 6 месеци; ори-
гинал или оверену фото копију уверења о држављанству 
- не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фоткопију 
извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу 
са холограмом – не старије од 6 месеци; уколико диплома 
није издата на српском језику, потврду да зна српски језик, 
а за лица која нису стекла образовање на српском језику – 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована одлуком директора шко-
ле. Решење о избору кандидата по објављеном конкурсу 
донеће се у складу са чл. 144 и 155 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/17, 27/18 - др. зак., 10/19, 6/20 и 129/2021). Пода-
ци који се прикупљају од кандидата биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку, 
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС” бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
лично у секретаријату школе или на адресу: ОШ „Бранко 
Пешић”, 11080 Земун, Улица Светотројчина број 4, са наз-
наком „За конкурс“. Контакт особа: секретар школе, тел. 
011/3167-134.

ОШ “МАРИЈА БУРСАЋ”
11000 Београд, Милана Ракића 81

Наставник предметне наставе немачки 
језик

на одређено време до истека мандата 
директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) као и према важећем Правил-

нику о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
и 4/2021). Потребно је да кандидат испуњава и следеће 
услове прописане чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; . да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно – васпитни рад. 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. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који пре-
узима на званичној страници Министарства просвете и са 
одштампаним пријавним формуларом доставља следећу 
документацију: оверен препис или оверену копију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (не старији од 6 
месеци); уверење о неосуђиваности за кривична дела из 
чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат прибавља у надлежној полицијској 
управи МУП – а, не старије од 6 месеци, у оригиналу или 
овереној копији; уверење о држављанству РС – оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена копија не ста-
рија од 6 месеци); доказ о знању српског језика као јези-
ка на којем се изводи образовно – васпитни рад у школи, 
доставља се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Конкурс спроводи комисија коју 
именује директор у складу са законом. Конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који буду испуњавали услове конкур-
са и буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана од 
дана истека рока за подношење пријава, упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из претходног 
става, сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Дирек-
тор доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана достављања образложене листе. 
Тражена документа достављају се у оригиналу или ове-
реној копији, лично или послати у затвореној коверти на 
адресу: ОШ “Марија Бурсаћ”, 11050 Београд, са назнаком 
“За конкурс”. Рок за достављање пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Телефон за 
информације: 064/6477-188 (секретар школе).

ОСНОВНА ШКОЛА
”БРАНКО ПЕШИЋ”
Земун, Светотројчина 4

Наставник предметне наставе српски 
језик и књижевност

на одређено време до престанка мандата в.д. 
директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17. и 95/18), потребно 
је да кандидати испуњавају и посебне услове и то да: 1. има 
одговарајуће образовање прописано члановима 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и чла-
ном 3. став 1 тачка 1. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2. има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-

нављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) под-
носе се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете 
РСрбије, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи.
ОСТАЛО: 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 Републике Србије: http: //www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc а потребну документацију, заједно с 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: попуњен и одштампан 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије; радну биографију са личним подацима (ЦВ); овере-
ну фото копију дипломе о стеченом образовању (лица која 
имају образовање на студијама другог степена достављају 
доказ о завршеним студијама првог степена, основним и 
мастер студијама као и додатак дипломи); оригинал или 
оверену фото копију уверења МУПа Р Србије о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног понашања - не 
старије од 6 месеци; оригинал или оверену фото копију 
уверења о држављанству - не старије од 6 месеци; ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених на прописаном обрасцу са холограмом – не старије 
од 6 месеци; уколико диплома није издата на српском јези-
ку, потврду да зна српски језик, а за лица која нису стекла 
образовање на српском језику – доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Конкурс спроводи конкурсна комисија именована 
одлуком директора школе. Решење о избору кандидата по 
објављеном конкурсу донеће се у складу са чл. 154 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. зак, 10/19, 6/20 и 
129/2021). Подаци који се прикупљају од кандидата биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити података о 
личности („Сл. гласник РС” бр. 87/18). Пријаве са потреб-
ном документацијом о испуњености услова, са назнаком 
„За конкурс”, слати у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, лично у секретаријату школе или препорученом 
пошиљком на адресу: ОШ „Бранко Пешић”, 11080 Земун, 
Улица Светотројчина број 4, са назнаком „За конкурс“. Кон-
такт особа: секретар школе, тел. 011/3167-134.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Београд, Цара Душана 262

тел. 011/7359-221

1. Наставник саобраћајне групе 
предмета

3 извршиоца

2. Наставник практичне наставе обуке 
вожње

3. Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Испуњеност општих услова у складу са Законом 
о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24 /05... 95/18 - аутент. тума-
чење), услова из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 
6/20, 129/21 у наставку: ЗОСОВ): 1. да има одговарајуће 
образовање; 2. има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривична дела 
примања или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћај 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. да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар, који се 
преузима са званичног сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја: http://mpn.gov.rs, достављају: крат-
ку радну биографију-ЦВ; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (сведочанства) о стеченом образовању; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству; доказ да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) 
Закона (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); лекар-
ско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ подноси 
кандидат пре закључења уговора о раду), доказ о знању 
српског језика, као језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (доставља се само ако одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). Пријаве се 
достављају у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
адресу школе: Саобраћајно-техничка школа, Цара Душа-
на бр. 262, 11080 Земун или донети лично у секретаријат 
школе, радним даном од 8.00 до 12.00 часова са назнаком 
на коверти за које радно место се конкурише. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе на број 
телефона 011/7359-221.

Чистачица
УСЛОВИ: Испуњеност општих услова у складу са Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24 /05... 113/17), усло-
ва из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17... 6/20, 129/21 у 
наставку: ЗОСОВ): 1. има одговарајуће образовање-мини-
мум завршена основна школа; 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 насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вична дела примања или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћај и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар, који се 
преузима са званичног сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја: http://mpn.gov.rs, доставља: кратку 
радну биографију-ЦВ; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (сведочанства) о стеченом образовању; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона (уве-
рење 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 закљу-
чења уговора о раду). Пријаве се достављају у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу школе: Саобраћај-
но-техничка школа, Цара Душана бр. 262, 11080 Земун или 
донети лично у секретаријат школе, радним даном од 8.00 
до 12.00 часова са назнаком на коверти да се ради о прија-
ви на конкурс. Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе на број телефона 011/7359221.

OШ „ДЕСПОТ СТЕФАН 
ЛАЗАРЕВИЋ“

11160 Београд, Моме Димића 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чланом 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/20 и 129/21). 
За директора школе може бити изабрано лице које: 1. има 
одговарајуће високо образовање стечено на: (1) студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: студиjе 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
вараjући предмет, односно групе предмета; студиjе другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студиjе 
другог степена коjе комбинуjу целине и одговараjуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка уз завршене студије првог степена из научне, односно 

стручне области за одговоарајући предмет, односно групу 
предмета; (2) основним студиjама у траjању од наjмање 
четири године, по прописима коjи су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. лице мора 
да има одговарајуће образовање из чл 140 ст 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, за педагога и психо-
лога; 3. има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 4. није осуђивано правос-
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 примања или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са Законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање; 5. има држављанство Републике Србије; 6. 
зна српски језик на којем се остварује образовно васпит-
ни рад; 7. има дозволу за рад (лиценцу) за наставника или 
стручног сарадника; 8. обуку и положен испит за директо-
ра установе (изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност, због чега се пријава таквог 
кандидата без овог доказа неће сматрати непотпуном); 9. 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Комисија за избор директора цениће и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) као и доказ о резултати-
ма стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања ако је кандидат претходно обављао дужност 
директора. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и лице које, уз 
испуњеност осталих горе наведених услова, има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 3. истог закона, то 
јест високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године, или 
више образовање, за наставника основне школе, дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година рада 
на пословима образовања и васпитања у установи, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директора 
школе подноси: биографију са кратким прегледом кретања 
у служби, поседовању организационих способности и крат-
ким прегледом програма рада за време мандата директо-
ра школе; оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокпију); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокпију не 
старије од 6 месеци); доказ да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за 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, утврђено дискриминаторско 
понашање (уверење из казнене евиденицје Министарства 
унутрашњих послова не старије од 6 месеци оригинал или 
оверена фотокопија); уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месеци 
оригинал или оверена фотокопија), доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли (уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); оверену фотокопију документа о положеном струч-
ном испиту односно испиту за лиценцу за рад наставника, 
односно стручног сарадника; оверену фотокопију дозволе 
за рад, односно лиценцу за директора установе (уколико 
је кандидат поседује), оригинал или оверену фотокопију 
лекарског уверења да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, (не ста-
рије од 6 месеци), потврду о радном искуству, односно да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања-издаје школа (оригинал или оверена фотоко-
пија); оверену фотокопију извештајa просветног саветника 
уколико поседује такав извештај за кандидата/ако нема, 
потврда школе да није рађен стручно педагошки надзор 
за кандидата; лице које је већ обављало дужност дирек-
тора установе дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
ако је спроведена док је кандидат био директор / ако нема 

потврда школе да није. Кандидат пријаву на конкурс за 
избор директора и потребном документацијом доставља 
на адресу школе: ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, 11160 
Београд, Моме Димића 2, у затвореној коверти са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора“, лично или препо-
ручено путем поште. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Достављена документација не враћа 
се кандидату. О резултатима конкурса кандидат ће бити 
обавештен након пријема решења о именовању директо-
ра школе од стране Министра просвете. Подаци који се 
прикупљају од кандидата биће искоришћени искључиво у 
сврху обраде података у конкурсном поступку, у складу са 
Законом о заштити података о личности („Сл.гласник РС“ 
бр. 87/18). Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на број телефона 011/342-9875 рад-
ним даном од 9.00 до 14.00 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Сарадник у звањe асистента за 
ужу научну област Архитектонскo 

пројектовање
на Департману за архитектуру, на одређено 

време од три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом о 
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС, 113/18 и 95/18 - аутентично тумачење) и 
чланом 84. Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. закони, 
11/21 – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 - др. закон), 
Статутом Универзитета у Београду (“Гласник Универзите-
та у Београду”, бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 
230/21, 232/22 и 233/22), Статутом Универзитета у Београ-
ду – Архитектонског факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 129/22 
- пречишћен текст и 132/23) и Правилником о условима, 
начину и поступку за избор и заснивање радног односа 
сарадника Факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 120/18). Пријаве 
кандидата са прилозима: биографија, библиографија (спи-
сак радова), оверена копија дипломе и додатка дипломе и 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија, не старије од шест месеци), подносе се на 
адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, 
Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком 
“За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, 
од дана објављивања конкурса.

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Урбанизам

на Департману за урбанизам, на одређено 
време од пет година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом 
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тума-
чење), чланом 74. Законa о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 73/18, 67/19, 6/20 - др. 
закони, 11/21 - аутентично тумачење, 67/21 и 67/21 – др. 
закон), Статутом Универзитета у Београду („Гласник УБ”, 
бр. 201/18, 207/19, 213/20, 214/20, 217/20, 230/21, 232/22 и 
233/22), Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду („Гласник 
УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17, 203/18 и 223/21), 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ”, бр. 237/22, 240/22 и 242/22), Статутом Уни-
верзитета у Београду – Архитектонског факултета (“Сл. 
билтен АФ”, бр. 129/22-пречишћен текст и 132/23), Пра-
вилником о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, 
бр. 131/22) и Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Београду - Архи-
тектонском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). 

Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак радова), оверене копије диплома, уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
копија, не старије од шест месеци), подносе се на адресу: 
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Булевар 
краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За кон-
курс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана 
објављивања конкурса.

Наука и образовање
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област 

Процесна техника
УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен струч-
не спреме - научни степен доктора наука и други услови 
утврђени Законом о високом образовању („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Машинског факултета.

2) Наставник у звању редовног 
професора за ужу научну област Теорија 

механизама и машина и Инжењерско 
цртање са нацртном геометријом

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен струч-
не спреме - научни степен доктора наука и други услови 
утврђени Законом о високом образовању („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др. закон, 67/2019, 
6/2020 – др. закони, 11/2021 – аутентично тумачење, 
67/2021 и 67/2021 – др. закон), Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Машинског факултета.

ОСТАЛО: уз својеручно потписану пријаву на конкурс (у 
три примерка), доставити у писаној форми (у једном при-
мерку): биографију, оверене копије диплома стечених у 
земљи или решења о признавању страних високошкол-
ских исправа о одговарајућој стручној спреми, уверење 
о држављанству, списак радова и сепарате објављених 
радова и својеручно потписану изјаву о изворности која је у 
електронском облику доступна на линку: https://www.mas.
bg.ac.rs/_media/fakultet/sticanje_zvanja_obr4.docx Биогра-
фију и списак радова доставити и у електронском запису. 
Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, Краљи-
це Марије бр. 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурсa.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ВРАЧАР”

11000 Београд, Бјелановићева 2
тел. 011/7154-077

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Образовање стечено на: студијама другог степе-
на (мастер академске струдије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) у складу са 
прописима који уређују високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или одговарајућим вишим 
образовањем; са или без радног искуства, са или без поло-
женог стручног испита или испита за лиценцу.

Психолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; филозофски факултет-дипломи-
рани психолог, са или без положеног стручног испита.

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа вас-
питачког смера, са или без положеног стручног испита или 
испита за лиценцу.

Кувар
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, угоститељско-ту-
ристичка школа; са или без радног искуства.

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Услови за пријем у радни однос члан 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 
бр. 88/17, 27/18 и др.закони 10/19, 6/2020, 129/21). У радни 
однос у Установи може да буде примљено лице, под усло-
вима прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало- 
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образовно 
васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Уз пријаву доставити: попуњен формулар за пријем у рад-
ни однос у установи образовања и васпитања који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просве-
те; оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми или уверења о стеченој стручној спреми, не старије 
од годину дана; извод из матичне књиге рођених (фото-
копија оверена); уверење о држављанству, оригинал или 
фотокопија оверена, не старије од шест месеци; доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом; ако канди-
дат није стекао одговарајуће образовање на српском језику 
- уверење да је положио испит из српског језика са мето-
диком по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Сви остали докази саставни 
су део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок за 
подношење пријава је 8. дана од дана објављивања кон-
курса, на горе наведену адресу, поштом или лично, од 9.00 
до 14.00 часова, у Радној заједници Предшколске установе. 
Кандидати који уђу у ужи избор у обавези су да дооста-
ве оригинал документацију на увид. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију (фотокопије) заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају Предшколској 
установи на наведену адресу, канцеларија бр. 4. поштом 
или лично.

ПУ „ЛИЛИПУТАНЦИ“
11262 Велика Моштаница

тел. 062/8462-882
e-mail: vrticliliputanci@gmail.com

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца

Рад у сменама, обезбеђена исхрана. Контакт са послода-
вцем можете остварити позивом на 062/8462-882, слањем 
радне биографије на vrticliliputanci@gmail.com или лично на 
адреси послодавца радним данима од 9 до 16 часова.

ОШ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”
11231 Ресник, Милорада Јанковића Доце 34

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: према Правилнику о педагошком и андролошком 
асистенту („Службени гласник РС” – број 87 од 12. децем-
бра 2019. године). Сходно чл. 14, чл. 136 и 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања кандидати тре-
ба да испуњавају следеће услове: педагошки асистент –у 
складу са Правилником о педагошком асистенту и андро-
лошком асистенту („Службени гласник РС”, број 87), да 
поседује одговарајуће образовање, зна ромски језик и има 
савладан програм обуке у складу са правилником о педа-
гошком и андролошком асистенту, да поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима, 1. да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-

ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или 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, 
2. да има држављанство Републике Србије и 3. зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Као доказ под-
носи се оверени препис дипломе о стеченом образовању, 
сертификат о завршеном програму обуке за педагошког 
асистента (оригинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних 
(за особе које су мењале презиме), уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности и 
лекарско уверење (приликом закључења уговора о раду). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на предходну 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима у Националну службу за запошљавање у Београду. 
Пријаве са биографијом (обавезно написати контакт тел.) 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања у листу 
„Послови” на адресу: ОШ “Коста Абрашевић” Ресник. Мило-
рада Јанковића Доце 34, 11231 Ресник. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Одлука ће бити 
донета у законском року.

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

Психолог
на одређено време до повратка радника са 

боловања преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
то јест кандидат мора имати одговарајуће образовање и 
то: лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије), 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до септембра 2005. године. Одговарајући стручни називи: 
професор психологије, дипломирани психолог, општи смер 
или смер школске психологије, дипломирани школски пси-
холог – педагог, дипломирани школско-клинички психолог, 
дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани 
психолог - мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседују 
најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуне и следеће услове: 
1. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 2. да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примања 
мита или давања мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3. да имају држављанство Репу-
блике Србије. Кандидати попуњавају формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани обра-
зац пријавног формулара кандидати достављају: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; потврду или уверење да нису осуђивани и да про-
тив њих није покренут кривични поступак (не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 
оверену копију); кандидат који има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина доставља 
одговарајућу потврду / уверење високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно уверење о положе-
ном стручном испиту / испиту за лиценцу. Кандидат који 
нема образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, као и 
услов за полагање испита за лиценцу (сматра се да настав-
ник, који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 

Наука и образовање
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за лиценцу, има образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина); кратку биографију, доказ о знању 
српског језика на коме се изводи образовно-васпитни рад у 
школи се доставља само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима у Националну службу за 
запошљавање, која ће извршити процену применом стан-
дардизованих поступака. Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Пријаве са потребном документацијом (обавезно 
написати контакт телефон) слати на адресу: Основна шко-
ла “Коста Абрашевић”, Милорада Јанковића Доце 34, 11231 
Београд – Ресник. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања на интернет сајту Националне службе 
за запошљавање и листу „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Документације 
не достављати у оригиналу, иста се не враћа подносиоцу 
пријаве. Одлука о избору кандидата биће донета у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава, о чему 
ће бити обавештени сви кандидати, у складу са Законом.

ОШ “ВАСА ПЕЛАГИЋ”
Београд, Милана Зечара 2

тел. 011/2712-982

Наставник предметне наставе 
енглески језик

на одређено време

Стручни сарадник педагог
на одређено време ради замене одсутног 

преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и вапитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/12...16/22) и да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете науке и технолошког развоја, оригинал 
или оверену копију дипломе о завршеном одговарајућем 
образовању, уверење да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (издато у МУП-у); 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених; доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); кратку биографију. Доказ који се одно-
си на психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом, подноси се приликом пријема у радни однос. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве се подносе искључиво поштом или лично у 
Секретаријату школе. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати.

ОШ “БОШКО БУХА”
11000 Београд, XXI дивизије 31

Дефектолог – наставник
у посебним условима

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног односа 
прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), у складу са 
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) и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у Основној школи „Бошко Буха”, 
кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и чланом 3 став 1 и 3 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом (Сл. гласник - Просветни гласник”, 
бр. 17/2018 и 6/2020) за радно место дефектолог настав-
ник у посебним условима и то: да има одговарајуће обра-
зовање, у складу са чланом 140 Закона, односно: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске студије) 
и то: а) студије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких наука или 

интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена који комбинује целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука); 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом; канди-
дати треба да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривично дело насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
да су држављани Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад.

Домар / мајстор одржавања
у посебним условима

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири годи-
не (металске, електро, грађевинске или сродне струке) у 
складу са Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Основној школи „Бошко Буха” и Уредбом о ката-
логу радних места у јавним службама и другим организа-
цијама у јавном сектору (“Сл. гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 
и 43/18), кандидати треба да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривично дело насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; да су држављани Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
страници Министарства просвете; доказ о одговарајућем 
образовању (оригинал или оверену фотокопију дипломе 
или уверење - да није старије од 6 месеци); оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); уве-
рење о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика кандидат доставља само 
уколико образовање није стекао на српском језику, радна 
биографија (ЦВ), доказ о здравственој способности за рад 
са ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који уђу у ужи круг биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити 
обавештени на контакт телефоне које су навели у прија-
вама. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве са потребном документацијом доставити 
лично или слати на адресу: Основна школа „Бошко Буха”, 
Ул. 21 дивизије бр. 31, 11000 Београд. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног 
бележника. Лице које достави неоверене копије сматраће 
се да је доставило непотпуну документацију. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узети у обзир. Пријавом 
на конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе спровођења законом предвиђеног 
поступка-конкурса за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе.

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
11000 Београд, Хаџи Милентијева 62

тел. 011/2433-025

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено 

време замена радника који је именован за 
директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 

27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018.11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/2021, 16/2022) и то одговарајуће 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. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та. Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019., 
6/2020 и 129/2021) и то да: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред кратких био-
графских података треба да достави: попуњен и одштампан 
пријавни формулар са сајта Министарства просвете; доказ 
о држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству или оверена фотокопија не старија од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом; оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о неосуђиваности при-
бавља сам кандидат и саставни је део пријаве на конкурс (не 
старије од 6 месеци). Доказ о знању српског језика, на коме 
се остварује образовно васпитни рад доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
стевну способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу 
са назнаком „За конкурс”. Подаци који се прикупљају биће 
искоришћени само у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити података о личности 
(„Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник биологије
са 35% радног времена

Наставник ликовног образовања
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање одређеног 
занимања, према Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
Гимназији. Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не члановима 139 и 140 Закона о основана система образо-
вања и васпитања.Уз пријаву на оглас учесници су обавез-
ни да доставе: биографију, оверену фотокопију дипломе, 
уверење о држављанству и извод из матичне књиге рође-
них. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и достављање 
документације која није у складу са наведеним неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве на конкурс слати на e-mail адре-
су: office@koledz-beograd.edu.rs.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2

тел. 030/581-408

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: 1) на студијама другог степена-мас-
тер академске студије, мастер струковне студије или спе-
цијалистичке академске студије (студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука–у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године), за 
наставника основне школе, педагога или психолога; посе-
довање дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и 
стручног сарадника; обуку и положен испит за директора 
установе (кандидат који нема положен испит за директора 
може бити изабран, али ће бити дужан да испит за директо-
ра установе положи у року од две године од дана ступања 
на дужност, кандидат који је полагао наведени испит дос-
тавља доказ о положеном испиту за директора установе); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 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; 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања (доказује се Потврдом установе образовања и васпи-
тања у којој је запсолени кандидат за директора остварио 
најмање осам година рада). 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да поднесе: пријавни формулар објављен на зва-
ничном сајту Министарства просвете; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци) у оригиналу или овереној 
фотокопији; извод из матичне књиге рођених у оригиналу 
или овереној фотокопији; оверену фотокопију или ориги-
нал документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања из чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; уве-
рење казнене евиденције надлежне полицијске управе 
МУП-а, не старије од 6 месеци у оригиналу или овереној 
фотокопији; потврду Повереника за заштиту равноправ-
ности да није утврђено дискриминаторно понашање из чл. 
139 став 1 тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања, у оригиналу или овереној фотокопији; доказ 
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 кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела против служ-
бене дужности, 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, 
уверење надлежног основног и вишег суда не старије од 
6 месеци у оригиналу или овереној фотокопији; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику) у оригиналу или у овере-
ној фотокопији; оверену фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује), односно одговарајући 
доказ о похађаном прописаном програму обуке за директо-
ра установе у овереној фотокопији (ако га кандидат посе-

дује); потврду о радном искуству на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања у 
складу са Законом; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просветног савет-
ника), односно установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали дужност 
директора установе), ако није било наведеног надзора или 
ако кандидат није обављао дужност директора установе, 
изјаву; радну биографију са оквирним планом рада за вре-
ме мандата; доказ о поседовању организационих способ-
ности (факултативно); очитану личну карту. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља именовани кандидат 
пре закључења уговора о раду на одређено време однос-
но пре доношења решења о премештају на радно место 
директора. Пријаве на конкурс за директора установе, 
доставити у затвореној коверти са наведеним доказима уз 
назнаку “Пријава на конкурс за директора Техничке школе 
Мајданпек”.Ближе информације о конкурсу могу се добити 
у „Техничкој школи Мајданпек” на адреси, Велике ливаде 
2, Мајданпек, или бр.тел. 030/581-408, код конкурсне коми-
сије од 10 до 14 часова. Пријаве се достваљају лично или 
поштом на напред наведену адресу школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Велике ливаде 2

тел. 030/581-408

Наставник математике

Наставник српског језика
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава поред општих усло-
ва за заснивање радног односа из члана 24 Закона о раду 
(„Сл. гласник РС: ” бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17, 113/17 и 95/18), и услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
88/17, 02/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21). Кандидат 
пријављен на место наставника треба да има образовање 
из члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 
6/20 и 129/21) и врсту стручне спреме прописану Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 04/2022). Кандидат треба: да има одговарајуће 
образовање према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама и Закону 
о основама система образовања и васпитања, Закону о 
раду; има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, 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; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс доставити: пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs), диплому 
о поседовању одговарајућег образовања, према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“ 4/2022) и одредбама Закона о основама система 
образовања и васпитања; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности (уверење из 
казнене евиденције МУП-а да лице нема осуда, (не старије 
од 6 месеци); Потврда Повереника за заштиту равноправ-
ности, да није утврђено дискриминаторно понашање из чл. 
139став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (не страија од 6 месеци) оригинал или оверена 
копија, као и доказ о познавању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Моле се кандидати да доставе очи-
тану личну карту или читко испишу адресу пребивалишта 
на ковери у којој предају конкурсну документацију како би 
их могли обавештавати о даљем току кокурса. Директор 
школе доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана достављања образложене листе кандидата 
конкурсне комисије. Рок за пријављивање на конкурс је 8 

дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи сву потребну документацију и достави школи у затво-
реној коверти са назнаком „Пријава на конкурс за радно 
место ____ (навести радно место за које се конкурише)”, 
лично или на горе наведену адресу. Додатне информације 
о конкурсу могу се добити путем телефона: 030/581-408 
или на адресу школе у времену од 10 часова до 12 часова 
од конкурсне комисије.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
19320 Кладово, 22. септембар 13
e-mail: osvukkladovo@gmail.com
тел. 019/801-406, 060/0301-245

060/0301-345

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 и 
чланом 122 став 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон и 10/2019), и то: да поседује одговарајуће високо 
образовање стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука 
(кандидат 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 пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да посе-
дује психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања: да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да поседује знање језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад у школи; да поседује дозволу за 
рад наставника, односно стручног сарадника, да је похађа-
ло обуку и има положен испит за директора установе (иза-
брани директор који нема положени испит за директора, 
дужан је да га положи у року до две године од дана сту-
пања на дужност) и да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из чл. 140 став 3. тог Закона за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање 10 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
То лице мора поседовати одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати морају доставити: рад-
ну биографију са прегледом план рада за време мандата 
директора школе; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења или дипломе о стеченом образовању; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (у оригиналу или 
овереној копији); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења надлежних судова и јавних тужилаштава да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница или доне-
то решење о одређивању притвора за наведена кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3) - не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверену фотокопију уверења да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона (не старије од 
6 месеци); потврда Повереника за заштиту равноправности 
о непостојању дискриминаторног понашања кандидата (у 
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оригиналу или овереној копији), не старије од 30 дана; 
потврду о радном искуству у области образовања и васпи-
тања, тј. најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; доказ о знању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језик; уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику, кандидат 
доставља писмени доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; лекарско уве-
рење надлежне здравствене установе; потврду о обуци и 
положеном испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеној обуци и испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, с тим што ће евен-
туално изабрани кандидат бити у обавези да положи испит 
за директора у законском року); доказ стручно-педагошких 
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника 
(доказ подносе кандидати који поседују извештај); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања, (доказ подноси кандидат који 
је претходно обављао дужност директора школе и у току 
чијег мандата је обављено спољашње вредновање). Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи радну био-
графију и преглед плана рада за време мандата директора 
школе, као и све доказе о испуњености услова за избор 
чије се прилагање тражи. Конкурсна комисија ће обави-
ти интервју са пријављеним кандидатима који испуња-
вају услове конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса могу се поднети лично или препорученом 
поштом на горе наведену адресу, са назнаком “Конкурс 
за директора школе”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Министар у року од 
30 дана од дана пријема прописане документације врши 
избор директора установе и доноси решење о његовом 
именовању, о чему установа обавештава лица која су се 
пријавила на конкурс.

ЧАЧАК

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
32000 Чачак, Господар Јованова 1

Наставник економске групе предмета
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни однос 
под условима: 1) да има одговарајуће високо образовање, 
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или б) 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 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; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик - образовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. Докази о испуњености услова под 1) и 3)–5) састав-
ни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду оверених 
фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи најкасније у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Решење о избору канди-
дата донеће конкурсна комисија, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријавни фор-
мулар и потребну документацију треба послати на адресу 
Школе: Економска школа, Господар Јованова бр. 1, 32000 
Чачак или предати лично. Због достављања обавештења, 
одлука и позива за разговор неопходно је да кандидат у 
пријави наведе тачне контакт податке. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе на телефон 
032/344-793.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТЕПА СТЕПАНОВИЋ”

32205 Горња Горевница

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 чланом 140 
ст. 1 и 2 и чланом 122 ст. 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: да поседује одговарајуће 
образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања стечено за наставника, педагога 
и психолога и то: 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, односно 
стручне области или области педагошких наука; лице из 
става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговрајући предмет, односно групу предмета; 
2. на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; 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 изреченук кривичну санкцију, и за 
које н ије у складу са законом, утврђени дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача 
и стручног сарадника, односно положен стручни испит; да 
је прошао обуку и положен испит за директора установе; 
да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стечног одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком обазовању; оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, односно испита за лиценцу; доказ 
о обуци и положеном испиту за директора установе (уко-
лико кандидат поседује такав документ, а ако не дужан 
је да положи испит за директора у року од две године од 
дана ступања на дужност); потврду да има најмање осам 
година рада у установи на пословима обазовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ 
о држављанству Републике Србије и извод из матичне 
књиге рођених; доказ о знању српског језика на ком се 
изводи образовно васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); доказ да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела (издат по објављивању конкурса) обухвата: 
уверење основног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и да није покренута истрага, уве-
рење надлежне полицијске управе о казненој евиденцији, 
доказ да није осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (овај доказ достављају само кандидати 
који су раније вршили дужност директора установе- издат 
по објављивању конкурса); лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравстевну способност за рад са децом 
и ученицима; доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора у раду кандидата –извештај просветног саветника 
(уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагош-
ки надзор), у случају да није вршен стручно педагошки 
надзор кандидата доставља се потврда надлежне Школ-
ске управе да није вршен стручно педагошки надзор у 
периоду његовог мандата, резултат стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања шко-
ле (овај доказ достављају само кандидати који су раније 
вршили дужност директора установе); у случају да није 
вршен стручно педагошки надзор установе доставља се 
потврда надлежне Школске управе да није вршен струч-
но педагошки надзор установе у пероду његовог мандата, 
радну биографију за кратким прегледом кретања у служ-
би. Кандидат изабран за директора школе који нема поло-
жен испита за директора дужан је да у року од две године 
од дана ступања на дужност положи испит за директо-
ра. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаву на конкурс за избор 
директора, заједно са потребном документацијом, доста-
вити на адресу ОШ ”Степа Степановић” 32205 Горња 
Горевница, са назнаком „Пријава на конкурс за избор 

директора „ или лично у секретаријату школе у периоду 
од 8.00 до 13.00 часова сваког радног дана. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе лично или путем телефона 032/5880-420.

СРЕДЊА ШКОЛА “ДРАГАЧЕВО”
32230 Гуча, Републике бб.

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одговарајуће 
образовање из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника гимназије и 
стручне школе у подручју рада: економија, право и адми-
нистрација, машинство и обрада метала и хемија, неметали 
и графичарство, педагога и психолга, то јест образовање 
стечено: 1. на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске струдије) и то: а) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, тансдисциплинарне струдије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука у ком случају лице 
мора да има завршене студије из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; или 2. на основним струдијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; да има обуку 
и положен испит за директора - лиценцу за директора (кан-
дидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора школе положи у року 
од две године од дана ступања на дужност); да има нај-
мање 8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способности 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 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 није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверену фотокопију / препис дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију / препис документа о 
положеном испиту за лиценцу (дозволу) за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, односно положеном 
стручном испиту; оригинал потврду о радном искуству - о 
најмање 8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
лекарско уверење, као доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима кандидат 
изабран за директора је у обавези да приложи пре закљу-
чења уговора, тј. пре доношења решења о његовом имено-
вању, доказ / уверење о знању српског језика као језика на 
којем се у школи изводи образовно-васпитни рад (ако се из 
дипломе о стеченом образовању може утврдити да је обра-
зовање стечено на српском језику, не треба подносити доказ 
о знању језика); уверење о неосуђиваности у смислу члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат је дужан да достави: 1) оригинал 
или оверену фотокопију уверења-извода из казнене евиде-
ције МУП-а (не старије од 30 дана) 2) оригинал или оверену 
фотокопију уверења надлежног суда да против њега није 
покренут кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, подигнута оптужница, оптужни предлог или доне-
то решење о одређивању притвора (не старије од 30 дана); 
и 3)уверење надлежног Привредног суда да кандидат није 
правоснажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старије од 30 дана); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (не старији од 6 месеци); фотокопију личне 
карте или извод из електронског читача личне карте; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора школе оригинал или оверену 

Наука и образовање



   |  Број 1031 | 15.03.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs24 

фотокопију); доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата -извештај просветног саветника (доказ 
подносе кандидати који поседују извештај оригинал или ове-
рену фотокопију, а уколико не поседују достављају потврду 
да није вршен стручно-педагошки надзор у раду кандидата; 
доказ да има обављену обуку и положен испит за директо-
ра (ако је кандидат поседује) оверену фотокопију / препис; 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и пред-
логом програма рада директора школе; формулар за пријаву 
на конкурс кандидат преузима на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана, рачунајући од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање.Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Све ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на тел. 032/854-144. 
Пријаве на конкурс са прилозима – доказима о испуња-
вању услова конкурса кандидати достављају поштом, пре-
порученом пошиљком на горе наведену адресу или лично 
у канцеларији секретара школе у временском периоду од 
8.00 до 14.00 сати са назнаком „Конкурс за директора шко-
ле”. Кандидати учесници конкурса ће бити позвани на интер-
вју од стране конкурсне комисије, а по завршетку рока за 
пријављивање на конкурс. Кандидати учесници конкурса ће 
бити обавештени о избору директора и његовом именовању 
од стране Министра просвете, науке и технолошког развоја.

ЈАГОДИНА

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35254 Поповац

тел. 035/541-040

Чистачица
са 80% радног времена

УСЛОВИ: треба да испуњава следеће услове: да има основ-
но образовање, односно први степен струне спреме у 
складу са Правилником о организацији и систематизација 
послова школе (дел. бр. 1149 од 16.12.2022. године), општи 
услови у складу са чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): 1. да 
кандидат има одговарајуће образовање; 2. да има психи-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, З. 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. има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик.

ОСТАЛО: кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњени и одштампани пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја- део Ново на сајту); 
кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности. 
Лекарско уверење прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у листу “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Пријавни формулар са документацијом слати препо-
рученом поштом или доставити лично у секретаријат шко-
ле у затвореној коверти “За конкурсну комисију” на адресу: 
Основна школа “Бранко Радичевић“, 35254 Поповац. Кон-
такт телефон: 035/541-040.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35211 Седларе

тел. 035/8150-801
e-mail: skolasedlare@gmail.com

Одржавање хигијене - чистач

Домар - мајстор
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене одредбама члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), 
чланом 26 Правилника о организацији и систематизацији 
послова у ОШ „Бранко Радичевић” Седларе, дел.бр. 01-189 
од 28.02.2022. године: за обављање послова радног места 
одржавања хигијене-чистач, радни однос може се засно-
вати са лицем које испуњава услове прописане чланом 18 
овог правилника и има завршену основну школу (НОКС 1), 
и чланом 24 Истог Правилника: за обављање послова рад-
ног места домар-мајстор радни однос може се засновати 
с лицем које испуњава услове прописане чланом 18 овог 
правилника и има други или трећи ниво (НОКС 2 или НОКС 
3) - електро, столарске, водоинсталатерске или сличне 
струке или заната. Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа која не могу бити старија од 6 месеци: 
оверену фотокопију сведочанства о стеченом основном 
образовању и васпитању (за одржавање хигијене-чистач) 
или сведочанство о завршеном трећем или четвртом раз-
реду средње школе (за домара-мајстора); извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверену копију); уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
копију), доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тач-
ка 3) 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 лекарско уверење, као доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност доставља кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи на адресу: ОШ „Бранко 
Радичевић”, 35211 Седларе, Ресавска 67 са назнаком „Кон-
курс за ____ (навести радно место за које се конкурише) 
- не отварати”. Докази о испуњености услова предвиђени 
овим конкурсом ако нису оригинали, већ фотокопије или 
преписи морају бити оверени у складу са Законом о ове-
равању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаву са доказима о испуњености услова доста-
вити на адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, телефон: 035/8150-801.

ОШ „РАДИСЛАВ НИКЧЕВИЋ”
35270 Мајур, Камењарска 1

тел. 035/261-378

Поновљени конкурс

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

Колару

Наставник предметне наставе техника и 
технологија

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

Колару

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има одговарајуће образовање и то: за напред наведено 
радно место у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС – Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19, 2/20, 
8/2000, 16/2000, 19/2000, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 16/22); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примања мита или давања мита, 

за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: диплому о сте-
ченом одговарајућем образовању, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, уве-
рење о неосуђиваности и непостојању дискриминаторског 
понашања, издато од стране МУП Србије, доказ о знању 
српског језика достављају кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику, радну биогра-
фију (осим за лица која први пут заснивају радни однос) 
– пожељно. Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Дока-
зи о испуњености услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Оригинали уверења не смеју бити 
старији од шест месеци. Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за подношење пријава на конкурс је 
осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
горе наведнеу адресу, са назнаком „За конкурс” или пре-
дати лично.

ОШ “13. ОКТОБАР”
35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб.

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14) кандидати морају поседовати одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) као 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 
6/22 и 15/2022).Кандидат мора испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 даље: 
Закон) и то: 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 родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
да поседује држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима.

Чистачица / помоћни радник
2 извршиоца

Чистачица / помоћни радник
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тума-
чење) кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 даље: Закон) 
и то: да поседује одговарајуће образовање - Основно обра-
зовање и васпитање или основно образовање одраслих у 
складу са Правилником о организацији рада и системати-
зацији радних места у ОШ” 13. октобар” у Ћуприји, дел. 
бр. 01-1090 од 1.09.2022. године; 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 родоскрвњење, за кривично дело примање мита 

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да поседује држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аут. тума-
чење) кандидати морају испуњавати услове за пријем у 
радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 даље: Закон); 
да имају завршено одговарајуће средње образовање – 4. 
степен стручне спреме економског смера или гимназије 
у складу са Правилником о организацији рада и систе-
матизацији радних места у ОШ ”13.октобар” у Ћуприји, 
дел. бр. 01-1090 од 1.09.2022. године; да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: кандидат уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, доставља и: крат-
ку биографију; оверен препис / фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, односно оверен препис 
или оверену фотокопију сведочанства о завршеном основ-
ном образовању за радно место чистачица / помоћни рад-
ник; лица која су стекла академско звање мастер у обаве-
зи су да доставе и оверен препис / фотокопију дипломе о 
претходно завршеним основним академским студијама са 
додацима диплома; извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија (на обрасцу који важи трај-
но); уверење о држављанству Републике Србије - оригинал 
или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци); доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом (не старије 
од 6 месеци), издато од надлежне полицијске управе; доказ 
о знању језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима, изабрани кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве слати са назнаком „За конкурс” на горе 
наведену адресу, или лично донети у секретаријат школе 
радним данима од 9 до 13 часова. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране.

КИКИНДА

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА 
СРЕДЊА ШКОЛА

23320 Чока, Моше Пијаде 28
тел. 0230/471-056

Стручни сарадник – психолог
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 
24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018), 
кандидат треба да испуњава и следеће услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021): са има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена 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 давање или примање 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-
киминаторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне и доставе фор-
мулар за пријаву на конкурс који могу преузети са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а уз попуњен формулар кандидати 
достављају и осталу документацију: оверену копију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству – оригинал или оверена копија не старија 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених – ориги-
нал или оверена копија не старија од 6 месеци, уверење 
о некажњавању Министарства унутрашњих послова – ори-
гинал или оверена копија не старија од 6 месеци, доказ о 
познавању српског језика и језика на ком се обавља вас-
питно-образовни рад, доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доставља само изабрани кандидат пре закључења уго-
вора). Документацију са формуларом за пријаву достави-
ти лично или на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
часопису „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна коми-
сија коју ће директор именовати посебним решењем.

ССШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
23300 Кикинда, Светосавска 54

тел. 0230/422-056

Наставник предметне наставе 
медицинске групе предмета

УСЛОВИ: доктор медицине.

Наставник предметне наставе хемијске 
групе предмета

УСЛОВИ: професор хемије, дипломирани хемичар, дипло-
мирани хемичар опште хемије, дипломирани хемичар за 
истраживање и развој, мастер хемичар, студијски програм 
контрола квалитетаи управљање животном средином, мас-
тер професор хемије.

ОСТАЛО: кандидати морају да имају одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука. Ово лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. 2) На основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидати који 
се пријављују на конкурс морају да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад- српски језик. На сајту 
Министарства просвете постављен је формулар који се 
попуњава приликом пријављивања на конкурс за пријем 
у радни однос у установи. Формулар је доступан на адре-
си: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/ uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз наведени формулар 
(пријаву) кандидат треба да поднесе следећа документа: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење о држављанству 
(оргинал или оверена фотокопија) - не старије од 6 месе-
ци; извод из матичне књиге рођених на обрасцу издатом 
након 01.03.2010. године, односно његову оверену фото-
копију; уверење да кандидат поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, уверење да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање које издаје 
надлежна полицијска управа Министарства унутрашњих 

послова - оригинал или оверена копија, не старије од шест 
месеци; доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (диплома издата на том језику 
или уверење да је лице положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске установе). Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Оверене фотокопије не смеју бити старије од 6 месеци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у раз-
матрање. Пријаве са потребном документацијом слати са 
назнаком “За конкурс” на горе наведену адресу.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА
23300 Кикинда, Светосавска 57

тел. 0230/439-250

Наставник, виши предавач за област 
Физичко васпитање и спорт, ужа 

област Методика наставе физичког и 
здравственог васпитања

на период од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука. Поред наведене стручне спреме 
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању и актима школе: 1. држављан-
ство Републике Србије, 2. здравствену способност, 3. да 
нису правноснажном пресудом осуђени за кривично дело 
у складу са чл. 72 став 4 Закона о високом образовању. 
Кандидати уз пријаву треба да поднесу: биографију и 
стручну биографију са подацима о досадашњем раду; ове-
рене фотокопије дипломе или уверења свих нивоа студија; 
препоруку која садржи преглед и мишљење о научном и 
стручном раду кандидата из установе у којој је кандидат 
изводио наставу у претходном периоду, оцену о резулта-
тима научног, истраживачког рада, оцену о ангажовању у 
развоју наставе и развоју других делатности високошкол-
ске установе, оцену о резултатима педагошког рада, као 
и оцену резултата постигнутих у обезбеђивању научно – 
наставног подмлатка; списак научних, стручних радова, као 
и саме радове које су у могућности да доставе или да на 
други начин докажу да су објављени; све доказе о испуње-
ности услова предвиђених минималним условима за избор 
у звања наставника на академијама струковних студија и 
високим школама струковних студија (“Сл. гласник РС” бр. 
130/2021) и одредабама правилника о условима, начину и 
поступку избора у звања наставника и сарадника у ВШС-
СОВ у Кикинди, који се налазе на web страници школе; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству, 
не старији од 6 месеци; лекарско уверење о здравственој 
способности (доставља изабрани кандидат); доказ у вези 
осуђиваности кандидата прибавиће Школа службеним 
путем. Напомена: комплетну документацију доставити у 
штампаној верзији и на ЦД-у. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријем пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови” НСЗ. 
Конкурсну документацију слати на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс - физичко васпитање и спорт“, ул. 
Светосавска 57, 23300 Кикинда.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СЛОБОДАН МАЛБАШКИ”

Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

Наставник уметничких и стручних 
предмета (соло певање) у музичкој 

школи са одељењским старешинством
на српском језику, на одређено време, ради 

замене одсутне запослене преко 60 дана

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 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 музичар, усмерење 
соло певач; дипломирани музичар- соло певач; дипломира-
ни музичар- концертни и оперски певач; академски музи-
чар соло певач; мастер музички уметник; професионални 
статус- соло певач; мастер музички уметник.проф.статус 
камерни музичар, са претходно завршеним основним ака-
демским студијама соло певања; 2. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
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ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено Основна музичка 
школа дискриминаторно понашање; 3. да је држављанин 
Републике Србије; 4. да зна српски језик (доказ су у обавези 
да доставе само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику) – доказује се потврдом одговарајуће висо-
кошколске установе да је кандидат положио испит из срп-
ског језика. 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.

Наставник уметничких и стручних 
предмета (солфеђа)

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане чланом 139 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018- др.закони, 10/2019, 27/2018, 
6/2020и129/2021) за заснивање радног односа: 1. да има 
одговарајући степен стручне спреме, одређеног занимања, 
према Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка у основној музичкој школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музички 
педагог; дипломирани музичар-усмерење музички педагог; 
професор солфеђа и музичке културе; дипломирани музи-
чар-педагог; мастер теоретичар 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену 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 образовање 
нису стекли на српском језику) – доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Уз пријаву на конкурс кандидат је 
дужан да приложи: пријавни формулар који попуњава на 
званичној интернет сраници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, штампа га и исти прилаже са докумен-
тацијом, радна биографија, диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми - оригинал или оверену фотокопију, уве-
рење о држављанству – оригинал, извод из матичне књи-
ге рођених- оригинал, уверење о неосуђиваности издато од 
стране полицијске управе – оригинал, потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику), уверење или потврда да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких или методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или уверење о положеном стручном испи-
ту односно испиту за лиценцу или уверење високошколске 
установе да кандидат има положен испит из психологије и 
педагогије.

ОСТАЛО: Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве бла-
говремене и 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 запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве доставити лично у секретаријату 
школе или слати препорученом пошиљком на адресу шко-
ле: Светосавска 19, Кикинда. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Ближе информације 
на тел. 0230/442-474.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА АДА
24430 Ада, Моше Пијаде 47

тел. 024/853-034

Наставник предметне наставе 
стручних предмета у подручју рада 

електротехника
на одређено време, до повратка запосленог са 

боловања

УСЛОВИ: Од кандидата се захтева стручна спрема у скла-
ду са чланом 3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада електротехника 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 4/2022) 
за следеће предмете: Основе електротехнике, Рачунарска 
графика и мултимедија, Програмабилни логички контро-
лери и Рачунари у системима управљања. Општи усло-
ви за пријем у радни однос из чланова 139 и 140 закона 
о основама система образовања и васпитања: 1) стечено 
високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, при чему канди-
дат мора да 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) пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) држављанство 
Републике Србије; 5) познавање српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад (мађарски 
језик).

ОСТАЛО: Докази о испуњавању услова (не старији од 6 
месеци рачунајући од дана пријаве) које треба поднети 
на конкурс: пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, потпи-
сана биографија кандидата, оригинал / оверена фотоко-
пија дипломе, оригинал / оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту, односно лиценци (ако канди-
дат поседује), оригинал / оверена фотокопија уверења о 
држављанству, оригинал / оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених, оригинал / оверена фотокопија 
уверења о неосуђиваности, оригинал / оверена фотокопија 
потврде Повереника за заштиту родне равноправности 
да није утврђено дискриминаторно понашање и доказ о 
познавању језика на коме се изводи образовно васпитни 
рад. Доказ представља јавна исправа да је кандидат сте-
као средње, више или високо образовање на језику на коме 
се остварује образовно васпитни рад (српски и мађарски 
језик) или је положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, а кандидат који буде 
изабран за пријем у радни однос пре закључења Уговора о 
раду доставља Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са децом и ученицима. Место рада: 
Техничка школа у Ади, 24430 Ада, Моше Пијаде број 47. 
Рок за подношење пријаве: 15 дана од дана објављивања 
огласа у часопису Националне службе за запошљавање 
„Послови”, односно закључно са даном 06.04.2023. године. 
лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су: Снежана Завишић на бројеве телефона: 024/853-034 
и 024/855-555. Начин подношења пријаве: У затвореној 
коверти са назнаком „За конкурс” лично или путем поште 
са повратницом, на адресу: Техничка школа у Ади, 24430 
Ада, улица Моше Пијаде број 47.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“19. ОКТОБАР”

34209 Маршић, Др Драгише Мишовића бб.
тел. 034/6350-664

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 систе-
ма образовања и васпитања; дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника; које има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; које 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
које има држављанство Републике Србије; које зна српски 
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 положи у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати достављају школи попуњен пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете заједно са потребном документацијом којом 
се доказује испуњеност услова и то: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фоткопију уверења, односно дозволе за рад за наставника, 
васпитача и стручног сарадника; потврду о раду у области 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања - оригинал или оверена фокопија; уверење о 
неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или оверена копија; 
уверење надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о покретању 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага, доношењем решења о одређивању притвора 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) - оригинал или ове-
рена фотокопија; уверење надлежног суда да за кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање из члана 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања (не старије од 6 месеци) - оригинал или овере-
на фотокопија; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или оверена фотоко-
пија; доказ о знању српског језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у Школи (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику) - оригинал или оверена 
копија; дозволу за рад, обуку и положен испит за директо-
ра - 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 образовања и васпи-
тања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месеци, 
доставља изабрани кандидат пре потписивања уговора о 
раду. Уз претходно наведену документацију кандидати дос-
тављају и: доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника) уколи-
ко га кандидат поседује, уколико се на конкурс пријављује 
лице које је претходно обављало дужност директора уста-
нове, дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања, или 
изјаву о разлозима недостављања доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата и резултата 
стручно-педагошког надзора установе и оцене спољашњег 
вредновања - оригинал или оверена копија; извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверена копија; програм 
рада директора школе биографију са кратким прегледом 
радног искуства; кандидат може да достави и друге при-
логе којима доказује своје успехе у наставно-педагошком 
раду, организационе и менаџерске способности. Рок за 
подношење пријава на конкурс за избор директора Школе 
јесте 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
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мене 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 конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити података о 
личности (“Сл. гласник РС” бр. 87/2018). Пријаве на конкурс 
се подносе у затвореним ковертама са назнаком “за кон-
курс”, препорученом поштом или непосредно секретаријату 
школе, са контакт подацима, на горе наведену адресу.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ДОБРИЦА ЕРИЋ”

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. зак., 10/2019, 6/2020 и 129/2021). 
За директора школе може да буде изабрано лице: које има 
одговарајуће високо високо образовање за наставника 
средње школе у подручјима рада Економија, право и адми-
нистрација и Машинство и обрада метала, за педагога или 
психолога, стечено на: 1) студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, трансдисци-
плинарне 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, 2) основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; које 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
децом и ученицима; које 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; 
које није осуђивано правоснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу дужности; против кога није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању притво-
ра пре доношења оптужног предлога за напред наведена 
дела; које има држављанство Републике Србије; које зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
које има најмања осам година радног искуства у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; које има дозволу за рад (лицен-
цу) наставника или стручног сарадника; које има обуку и 
положен испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дужност, због 
чега се пријава таквог кандидата без овог доказа неће сма-
трати непотпуном).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: попуњен пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или овере-
на фотокопија не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (на трајном обрасцу или оверена фотоко-
пија); доказ 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 кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену санкцију и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (извод 
из казнене евиденције МУП-а, издат после објављивања 
конкурса, оригинал или оверена фотокопија); доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (уверење/потврда привредног 
суда, издата после објављивања конкурса, оригинал или 
оверена фотокопија); потврду/уверење надлежног суда да 

против кандидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела против служ-
бене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом (издато после објављивања конкурса, оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку); оверену фотокопију документа о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу за рад наставника, 
односно стручног сарадника; оверену фотокопију дозволе 
за рад, односно лиценцу за директора установе (уколико је 
кандидат поседује); потврду о радном искуству на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(оверену фотокопију извештаја просветног саветника) или 
потписану изјаву кандидата да није имао стручно-педагош-
ки надзор у раду, дату под кривичном и материјалном одго-
ворношћу; уколико је кандидат претходно обављао дуж-
ност директора установе, дужан је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (оверена фотокопија извештаја о спољашњем 
вредновању школе, и колико га је било); радна биографија; 
програм руковођења школом; доказе о поседовању орга-
низационих способности (уколико их кандидат има). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима – лекарско уверење, доставља се пре 
ступања на дужност директора. Фотокопије доказа који се 
подносе при конкурисању морају бити оверене од стране 
надлежних органа, у супротном неће се узимати у разма-
трање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Благовременом пријавом сматра се пријава 
која је поднета у року утврђеном у конкурсу, ако последњи 
дан рока пада у дане викенда или на дан државног праз-
ника или у неки други дан кад Средња школа не ради, рок 
истиче првог наредног радног дана. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају 
у конкурсу. Школа примљену документацију не враћа кан-
дидатима, већ доставља министру ради избора директора. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови”. Пријава се може поднети лично 
у просторијама школе или препорученом поштом са наз-
наком „Пријава на конкурс за избор директора”, на адре-
су: Средња школа „Добрица Ерић”, 34240 Кнић, Војводе 
Стевана Книћанина 174. О резултатима конкурса кандидат 
ће бити обавештен након пријема решења о именовању 
директора школе од стране министра просвете.Ближе 
информације о конкурсу могу се добити од секретара шко-
ле на број телефона 034/510-149, понедељком, уторком и 
средом од 8 до 13 часова.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500

Нставник у звање ванредни професор, 
за научну област Економске науке, ужа 
научна област Финансије и финансијске 

институције
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора наука из научне области 
Економске науке: доктор наука – 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 орга-
на (Полицијске управе) да нису осуђивани за кривична 
дела прописана наведеним прописима. Услови утврђени 
одговарајућим одредбама Закона о високом образовању, 
Статута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о начи-
ну и поступку стицања звања и заснивања радног одно-
са наставника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Уни-
верзитета у Крагујевцу за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање и Ста-
тута Економског факултета у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити и: биографију; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; овере-
не фотокопије диплома или уверења којима се потврђује 
стручна спрема; уверење Полицијске управе органа да кан-
дидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци; уверење суда да про-

тив кандидата није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница; списак стручних и научних публикација, а за 
кандидате који су у радном односу на Економском факул-
тету у Крагујевцу и резултате усвојене анкете студената. 
Правноваљану конкурсну документацију са доказима 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 
назнаком “За конкурс”, доставити на адресу: Економски 
факултет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије бр. 3.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Трг тополиваца 4
Пошт. фах 173

тел. 034/300-990

Наставник у звању предавач за 
ужу стручну област Информационе 

технологије
на одређено време од пет година, за рад у 

Одсеку Аранђеловац

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

ОШ ”ЖИВАДИНКА ДИВАЦ”
34000 Крагујевац, Краља Милутина бб.

тел. 034/300-961

Наставник разредне наставе

Спремачица
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), и то: да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, као 
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 02/2016, 
10/2016, 11/2016, 02/2017, 03/2017, 1/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21); за спремачицу I степен стручне спреме, основ-

Наука и образовање
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но образовање; 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 насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријемни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи и то: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, односно уверење 
ако диплома није издата; уверење да није осуђиван за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања не старије од 6 месеци; 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци; доказ о 
знању српског језика на којем се изводи образовно-васпини 
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику); извод из матичне књиге рођених не ста-
рији од 6 месеци; уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе у 
затвореној коверти са назнаком „За конкурс” поштом на 
горе наведену адресу или се непосредно предају секретару 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе сваког радног дана у времену од 09.00 до 
13.00 часова или путем телефона 034/300-961.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ШУМАДИЈА КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Трг тополиваца 4
Пошт. фах 173

тел. 034/300-990

Наставник у звању предавач за 
ужу стручну област Информационе 

технологије
на одређено време од пет година, за рад у 

Одсеку Аранђеловац

УСЛОВИ: Услови за избор у звање наставника и заснивање 
радног односа утврђени су: чланом 74 Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
- др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 11/2021 - аутен-
тично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), Минимал-
ним условима за избор у звање наставника на академијама 
струковних студија и високим школама струковних студија 
(“Сл. гласник РС”, бр. 130/2021), чланом 125. Статута Ака-
демије струковних студија Шумадија, број 1117-2/2022-02 
од 26. октобра 2022. године - доступан на сајту Академије: 
www.asss.edu.rs) и Правилником о начину и поступку избора 
у звање и заснивања радног односа наставника и сарадни-
ка Академије струковних студија Шумадија, број 287-2/2022-
02 од 18. марта 2022. године (доступан на сајту Академије: 
www.asss.edu.rs). Документа која кандидат доставља на 
конкурс: својеручно потписана пријава на конкурс; радна 
биографија; оверене фотокопије диплома о свим заврше-
ним степенима високог образовања; докази о изборима у 
наставничко или сарадничка звања и наставном раду (ако 
постоје); списак објављених научних и стручних радова; 
научни и стручни радови (достављају се у електронској 
форми); извод из матичне књиге рођених/венчаних; уве-
рење о држављанству; уверење надлежне полицијске упра-
ве о неосуђиваности; очитан образац личне карте; докази 
о позитивној оцени педагошког рада (ако постоје); доказ 
о радном искуству; докази о учешћу у изради развојно-ис-
траживачких, научно-истраживачких или стручних проје-
ката; докази о учешћу са радовима на научним и стручним 
семинарима и конференцијама; докази о учешћу у органи-
зацији и спровођењу показних вежби студентима; доказ за 
сваки податак наведен у пријави, односно радној биогра-
фији а који се односи на: стручно-професионални допринос, 
сарадњу са другим институцијама у земљи и иностранству и 
допринос академској и широј заједници; потписана изјава о 
давању сагласности за обраду и јавно објављивање подата-
ка о личности (дата на Обрасцу број 3, доступном на сајту 
Академије). Радну биографију, списак научних и стручних 
радова и саме радове кандидат доставља и у електронској 
форми на ЦД-у или УСБ-у. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 15 дана, рачунајући од дана објављивања кон-
курса. Пријава се доставља на адресу: Академија струковних 
студија Шумадија, Трг тополиваца 4, Пошт. фах 173, 34000 

Крагујевац, са назнаком “Пријава на конкурс за предавача 
за ужу стручну област Информационе технологије”. Неблаго-
времена и непотпуна пријава неће бити узета у разматрање. 
Телефон за информације о конкурсу: 034/300-990 (Мирос-
лава Прокић).

ОШ ”ЖИВАДИНКА ДИВАЦ”
34000 Крагујевац, Краља Милутина бб.

тел. 034/300-961

Наставник разредне наставе

Спремачица
за 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), и то: да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, као 
и у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 02/2016, 
10/2016, 11/2016, 02/2017, 03/2017, 1/19, 2/20, 8/20, 16/20, 
19/20, 3/21); за спремачицу I степен стручне спреме, основ-
но образовање; 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 насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.Кандидати попуњавају пријемни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи и то: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, односно уверење 
ако диплома није издата; уверење да није осуђиван за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања не старије од 6 месеци; 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци; доказ о 
знању српског језика на којем се изводи образовно-васпини 
рад у школи (уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику); извод из матичне књиге рођених не ста-
рији од 6 месеци; уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима подноси 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе у 
затвореној коверти са назнаком „За конкурс” поштом на 
горе наведену адресу или се непосредно предају секретару 
школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе сваког радног дана у времену од 09.00 до 
13.00 часова или путем телефона 034/300-961.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖИВКО ТОМИЋ”
34314 Доња Шаторња

тел. 034/6837-125

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона основама 
система образовања и васпитања и чланом 30 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у ОШ “Живко 
Томић” у Доњој Шаторњи: поседовање одговарајућег 
образовања: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школе; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије, знање српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично делоза које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајањуод 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 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 на страни кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред кратких 
биографских података треба да достави следеће доказе 
о испуњености услова: попуњен и одштампан пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs); оверен препис или 
оверену фотокопију сведочанства о стеченом образовању; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеца); оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених, доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); извод из казнене евиденције МУП Репу-
блике Србије и уверење надлежног суда, оригинал или 
оверене копије да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела и дискриминаторно понашање 
из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеца, рачунајући 
до дана истека рока за пријаву на конкурс). Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду, доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Пријаве са потреб-
ном документацијом о испуњености предвиђених услова 
достављати поштом или лично, у затвореној коверти, на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс - за пријем у 
радни однос на радном месту чистачице – не отварати”. На 
полеђини коверте обавезно написати име, презиме, адресу 
и број телефона. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА
„КРАЉ ПЕТАР I“

34310 Топола, Шумадијска 2
тел. 034/6811-035

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона основама 
система образовања и васпитања и чланом 39 Правилни-
ка о организацији и систематизацији послова у Средњој 
школи “Краљ Петар I” Топола: поседовање одговарајућег 
образовања: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школе; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије, знање српског језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, неосуђиваност 
правоснажном пресудом за кривично делоза које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајањуод најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиљеу породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање на страни кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат поред кратких 
биографских података треба да достави следеће доказе 
о испуњености услова: попуњен и одштампан пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs); оверен препис или 
оверену фотокопију сведочанства о стеченом образовању; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеца); оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених, доказ о знању 
српског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); извод из казнене евиденције МУП Репу-
блике Србије и уверење надлежног суда, оригинал или 
оверене копије да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела и дискриминаторно понашање 
из члана 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (не старије од 6 месеца, рачунајући 
до дана истека рока за пријаву на конкурс). Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду, доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Пријаве са потреб-
ном документацијом о испуњености предвиђених услова 
достављати поштом или лично, у затвореној коверти, на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс - за пријем у 
радни однос на радном месту чистачице – не отварати”. На 
полеђини коверте обавезно написати име, презиме, адресу 
и број телефона. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Града Сирена 15/2
e-mail: office@centarzaobrazovanjekg.edu.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да је 
стекао одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) или да је сте-
као високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има најмање пет година радног искуства у струци; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело или 
привредни преступ; да је држављанин Републике Србије.
Садржина пријаве: Пријава за конкурс садржи: име и пре-
зиме кандидата; датум и место рођења; адресу становања; 
податке о образовању; податке о дужини и врсти радног 
искуства са кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима 
на тим пословима; предлог програма рада и развоја Цен-
тра. Уз пријаву на конкурс, кандидати за директора Цен-
тра подносе: уверење о држављанству (оригинал); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал); диплому о стручној 
спреми (оверену фотокопију дипломе); исправе којима се 
доказује дужина и врста радног искуства у струци (потврде, 
решења и друге акте из којих се види на којим пословима 
и са којом стручном спремом је стечено радно искуство); 
уверења надлежних државних институција и органа да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
или привредни преступ (оригинали). Пријаве на конкурс 
(уз доказе који се прилажу уз пријаву), подносе се Центру 
за образовање Крагујевац, улица Града Сирена број 15/2 у 
Крагујевцу (источни улаз спортске хале „Језеро”), у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подно-
се у писаном облику препорученом пошиљком или лично 
на наведену адресу, са назнаком „За јавни конкурс - избор 
директора Центра за образовање Крагујевац“. Сва оба-
вештења о јавном конкурсу могу се добити путем e-mailа: 
office@centarzaobrazovanjekg.edu.rs напомена: пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или 
овереној фотокопији, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве, неће се разматрати.

КРАЉЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА”
36103 Рибница, Змај Јовина 1

тел. 036/379-400

Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24 /2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука УС, 113/2017, 
95/2018 - аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове прописане члановима: 139 став 1 тачка 1), 
2), 3), 4) и 5), чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 1 и 2 и 
тачка 2) истог члана, чланом 142 став 1 и став 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/19, 6/2020 и 129/2021). Сте-
пен и врста образовања морају бити у складу са чланом 2 
став 1 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022 и 2/2022). Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са европским 
системом преноса бодова.Наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат који 
нема образовање из члана 142 став 1 овог закона, обаве-
зан је да га стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов полагања испита за 
лиценцу; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици; одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична дела 

из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно- васпитни рад-српски језик (доказ обавезно дос-
тављају само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика). Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министрства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз попуњен пријавни 
формулар кандидат прилаже: оригинал или оверену фото-
копију дипломе; оригинал или оверену фотокопију доказа 
да 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 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно доказ о положеним испитима из педаго-
гије и психологије или доказ о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (за кандидате који поседују 
наведени доказ). Кандидат који није положио испит из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, обавезан 
је да их положи у року од једне а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену копију), не старији од 6 месеци; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену копију), не старије 
од 6 месеци; доказ да кандидат није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва-надлежне полицијске управе (оригинал или оверену 
фотокопију), не старији од 6 месеци; лекарско уверење, 
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, се 
подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом. Пре доношења одлуке о избору, кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши Национал-
на служба за запошљавање. Пријаве на конкурс, са потреб-
ном документацијом, доставити лично, или поштом на горе 
наведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, теле-
фон: 036/379-400.

КРУШЕВАЦ

ОШ “АЦА АЛЕКСИЋ”
37230 Александровац, Јаше Петровића 6

тел. 037/3552-151

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Плочи, са 

44% радног времена, на одређено време ради 
замене одсутне запослене преко 60 дана, до 
њеног повратка са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24 /05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18) потреб-
но је да кандидат испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18, 10/19 
и 6/20, 129/21) и то: поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, то јест високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специјалистичке ака-
демске студије (студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 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 – у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године). Кандидат тре-
ба поседује степен и врсту образовања из члана 3 став 1 
тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника 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, 16/20, 19/20, 3///21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22 и 5/22) за наведено радно место, 

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; неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар-образац на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја а потребну 
документацију заједно са одштанпаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Уз пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице потребно је да кандидат достави: 
кратку биографију, уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци, оверену фотокопију дипломе-уверења о стече-
ном образовању; доказ о знању српског језика (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику); уверење да кандидат није осуђиван - оригинал не 
старији од 6 месеци. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Одлука о избору канди-
дата донеће конкурсна комисија након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року прописаним Зако-
ном о основама система образовања и васпитања. Подаци 
који се прикупљају биће искоришћени искључиво у сврху 
обраде података у конкурсном поступку у складу са Зако-
ном о заштити података о личности. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Одштампани пријавни формулар са 
траженим доказима о испуњавању услова за заснивање 
радног односа доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, на горе наведену адресу, са назнаком на 
коверти “Пријава на конкурс” или донети лично у просто-
рије школе. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона 037/3552-151.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Чеховљева 1

тел. 037/492-658

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/17, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 129/2021) за 
директора може бити изабрано лице које испуњава услове 
прописане чланом чланом 139 и чланом 140 став 1 тачка 
1 и 2, овог закона и то: 1. да поседује одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони) за наставника средње 
стручне школе, за педагога и психолога, 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 мора да има завршене студије 
првог степена из научне области, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.септембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад (поло-
жен стручни испит - лиценцу) за наставника, педагога или 
психолога; 3. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 4. да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузуи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
и давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. 

Наука и образовање
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да зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, 7. да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; 8. да је савладало обуку и да има 
положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс доста-
ви: доказ о стеченом одговарајућем образовању, у складу 
са одредбом члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања – диплома (оверена фотокопија); доказ 
о положеном испиту за лиценцу, односно дозволи за рад 
наставника, васпитача или стручног сарадника, односно 
положеном стручном испиту (оверена фотокопија); доказ 
о раду у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (најмање осам 
година) – потврда (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење, не старије 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса – оригинал или 
оверена фотокопија); уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци од дана објављи-
вања конкурса, оригинал); уверење надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак и истрага 
пред основним и вишим судовима и јавним тужилаштви-
ма у Републици Србији (не старије од 6 месеци од дана 
објављивања конкурса, оригинал); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци од дана објављивања конкурса, оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању српског језика језика односно 
језика на ком се остварује образовно-васпитни рад (подно-
се само кандидати који су стекли одговарајуће образовање 
на другом језику); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника, 
а ако није вршен стручно педагошки надзор у раду канди-
дата - потврду просветног саветника да надзор није вршен 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (за кандидата на конкурсу који је претходно 
обављао дужност директора школе) или потврда Школске 
управе да у периоду његовог мандата није вршен струч-
но-педагошки надзор и спољашње вредновање школе 
(оригинал или оверена фотокопија); потврда да је канди-
дат пријављен на обуку за испит за директора или уве-
рење о савладаној обуци за полагање испита за директора 
или да је обука у току или уверење о положеном испиту 
за директора – лиценци за директора, уколико кандидат 
поседује исто; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби; оквирни план рада за време трајања мандата 
(није обавезно). Документација без доказа о положеном 
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће дужан, да у законском року, када министар 
пропише услове, програм обуке и начин полагања испита 
за директора, положи наведени испит у складу са чланом 
122 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не, као ни фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа. Пријављени кандидати писмено 
ће бити обавештени о именовању директора у складу са 
законом. Пријаве на конкурс и достављена документација 
се не враћају кандидатима. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Сва потребна обавештења 
се могу добити у секретаријату школе на тел. 037/492-658. 
Пријаве са доказима о испуњавању свих услова траже-
них конкурсом слати у затвореној коверти препорученом 
поштом, са назнаком “Пријава на конкурс за директора”, на 
адресу школе или донети лично у затвореној коверти, са 
назнаком “Пријава на конкурс за директора”, радним даном 
од 08.00 до 13.00 часова.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН”
37221 Горњи Степош, Крушевац

Педагог
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање; кандидати 
треба да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 

2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима, накнад-
но - пре закључења уговора; 3. потврда да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; из казнене евиденције при надлежној 
полицијској управи МУП-а не старије од шест месеци; 4. 
уверење о држављанству; 5. знање српског језика. Кан-
дидати треба да испуњавају услове из члана 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилника 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 и 11/2019). Кандидати подносе одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званичне страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције при 
надлежној полициској управи МУП-а (не старији од шест 
месеци); доказ надлежног суда да се да се против канди-
дата не води поступак не старији од шест месеци, као и да 
зна српски језик. Пре закључења уговора о раду подносе и 
доказ о испуњености услова из члана 139 ст. 1 тач. 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (односно да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве се подносе поштом или лично у Секрета-
ријату ОШ „Деспот Стефан” у Горњем Степошу. Рок: Осам 
дана од дана објављивања.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ “ПЕТАР ТАСИЋ”
16000 Лесковац, Влајкова 24

тел. 016/212-701

Наставник предметне наставе енглеског 
језика

са 98,89% радног времена, на одређено 
време, ради замене запослене преко 60 дана, 
до њеног повратка са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 
113/17 и 95/18) треба да испуњава и посебне услове пред-
виђене чланом 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-
др. Закон и 10/2019, даље Закон, 6/2020 и 129/2021), и да 
има одговарајуће високо образовање у складу са Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. Уз пријаву, са кратком биографијом, 
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем 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 затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старији од шест месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља канди-
дат само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду). Напомена: у складу са чл. 154 
и 155 кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. 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 „Петар Тасић” Лесковац, 
Влајкова 24, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, с назнаком „За конкурс”. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања. Одлуку о избору кандидата конкурсна 
комисија ће донети у року од 8 дана од истека рока за под-
ношење пријава на конкурс.

МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”

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

Наставник теоретске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог до његовог повратка са боловања

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање за радно место 
наставника теоретске групе предмета: дипломирани музи-
чар, усмерење музички педагог; дипломирани музич-
ки педагог; дипломирани музичар - педагог; професор 
солфеђа и музичке културе; професор солфеђа; мастер 
теоретичар уметности, професионални статус - музички 
педагог.

Наставник виолине
на одређено време ради замене одсутне 

запослене до њеног повратка са породиљског 
боловања, за рад у издвојеном одељењу 

школе у Власотинцу

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање за радно место 
наставника виолине: дипломирани музичар, усмерење 
виолиниста; дипломирани музичар-виолиниста; академски 
музичар виолиниста; мастер музички уметник, професио-
нални статус-виолиниста.

Наставник клавира
са 50% радног времена, на одређено време, 

до 31.08.2023. године због именовања 
запосленог на место помоћника директора

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање за радно место 
наставника клавира: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар-пијаниста; академски 
музичар пијаниста; мастер музички уметник, професионал-
ни статус-клавириста; дипломирани клавириста.

Педагог
на одређено време до 31.08.2023. године, због 

именовања запосленог на место помоћника 
директора

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање за радно место 
педагога: дипломирани педагог; професор педагогије; 
дипломирани школски психолог-педагог и мастер педагог. 

ОСТАЛО: поред општих услова предвиђених Законом 
о раду кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама (“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 
1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011, 8/2011, 9/2013 и 02/17) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника у основној музичкој школи 
(“Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 18/13, 2/17, 9/19, 1/20, 
9/20, 18/20 и 16/22), односно да је стекао одговарајуће 
високо образовање; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није прав-
носнажном пресудом осуђивано за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају у ориги-
налу или овереном препису / фотокопији следећу докумен-
тацију: биографију (ЦВ); извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; доказ 
о неосуђиваности не старији од 6 месеци (уверење из 
МУП-а); диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању. Образовно васпитни рад у школи се оства-
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рује на српском језику. Конкурсна комисија коју именује 
директор утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од осам дана од истека рока за пријем 
пријава и кандидате који су изабрани у ужи избор упућује у 
року од осам дана на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. О датуму провере психофизичких спо-
собности кандидати ће бити благовремено обавештени 
од стране школе. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата коју испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима, обавља 
разговор са кандидатима са листе, сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља 
је директору у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима на основу чега директор доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе кандидата. Рок за 
пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови”. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабрани 
кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Све информације 
можете добити на телефон Музичке школе, 016/248-402. 
Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и траженом 
документацијом слати на горе наведену адресу или доста-
вити лично у секретаријат Музичке школе.

ГИМНАЗИЈА
 “СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ”

16210 Власотинце, М. Михајловића бб.
тел./факс: 016/875-152

e-mail: gimnazijavl@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће високо образовање из чл. 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) 
високо образовање на студијама другог степена - мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије, и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат из става 1 тач-
ка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; да поседу-
је лиценцу, односно положен стручни испит и да испуња-
ва остале услове за наставника основне школе, педагога 
или психолога; да има обуку и положен испит за дирек-
тора; да има најмање осам година радног стажа у области 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, лиценцу; оригинал 
или фотокопију уверења о положеном испиту за директора 
школе (с обзиром да Министарство просвете није организо-
вало полагање испита за директора школе, пријава без 
овог документа неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора); потврду о радном искуству; лекар-
ско уверење којим се доказује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима (не 
старије од 6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван 
издато од стране Министарства унутрашњих послова Репу-

блике Србије којим се доказује да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од 6 месеци); уверење 
издато од стране надлежног основног суда, којим кандидат 
доказује да против њега није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужни-
ца или донето решење о одређивању притвора (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (нови образац у оригиналу или овереној фотокопији); 
доказ о знању српског језика и језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника); доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
(за кандидата на конкурсу који је претходно обављао дуж-
ност директора школе); биографске податке са прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора 
школе. Пријаву на конкурс са правно ваљаним доказима 
о испуњености услова доставити на адресу школе, са наз-
наком „ Kомисији за избор директора школе”. Пријаве се 
подносе лично или путем поште на горе наведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, телефон: 016/877-091 и 016/875-152. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Директору школе мирује радни однос за време 
трајања два мандата и има право да се врати на послове 
које је обављао пре именовања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
Гложане

Педагог
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање; 2. психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављан-
ство Републике Србије; 5. знање српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњавању услова које је кандидат дужан да приложи 
уз пријаву: пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; потписана 
пријава са биографијом кандидата; оверена фотокопија / 
оригинал дипломе; оверена фотокопија / оригинал изво-
да из матичне књиге рођених; оверена фотокопија / ори-
гинал уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење о стеченом образовању из педагошких, психо-
лошких и методичких дисциплина стечено на високо школ-
ској установи у току студирања 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; оверена фотокопија / оригинал уверења о 
неосуђености за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеци, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или радоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
(уверење не старије од 6 месеци), доказ о познавању срп-
ског језика подноси кандидат који образовање није сте-
као на српском језику. Рок за подношење пријава је осам 
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу 
Милена Станковић, телефон 016/3869-982. Адреса на коју 
се подносе пријаве: Основна школа „Свети Сава” Гложане, 
16214 Стајковце. Конкурс за пријем у радни однос спроводи 

комисија коју ће директор именовати посебним решењем. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду доставља оригинал / фотокопију уверења о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци).

ПУ „МИЛКА ДИМАНИЋ”
Власотинце

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем 
у радни однос из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и то: 1. високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или мастер струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године- васпитач, 
у складу са законом, на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске или специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три године 
или одговарајуће више образовање; 2. поседoвање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; 3. неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и закривич-
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. поседо-
вање држављанства Републике Србије; 5. знање српског 
језика и језика на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. Уз 
одштампани пријавни формулар и кратку биографију кан-
дидати за радно место васпитача, на неодређено време 
са пуним радним временом достављају и оверену копију 
дипломе или уверења о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију, 
уверење о држављанству, оригинал или оверену копију 
не старије од шест месеци; уверење о неосуђиваности 
из казнене евиденције МУП-а не старије од шест месе-
ци, доказ о знању српског језика на којем се изводи вас-
питно образовни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима, подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Својеруч-
но потписане пријаве са контакт подацима и са потребном 
документацијом треба доставити поштом или предати 
лично на адресу: Предшколска установа „Милка Диманић” 
Власотинце, Ул. 12. бригаде бр. 34, 16210 Власотинце са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Кандида-
ти који не буду изабрани документацију могу преузети код 
секретара. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара и преко телефона 016/875-425.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОЖИДАР МИЉКОВИЋ”

Горњи Присјан
16212 Свође

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено време 

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
врсте стручне спреме предиђене Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
(15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 
3/2020, 14/2020 и 1/2021). Кандидати морају да испуњавају 
и посебне услове за пријем у радни однос предвиђене чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019 
и 6/2020); да имају држављанство Републике Србије; да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеци, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
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тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела давања и примања 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 
сакцију и за које није утврђено дискриминаторно пона-
шање, у складу са законом; да поседује одговарајуће висо-
ко образовање и то: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије и специјалис-
тичке струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10.9.2005. или образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10.9.2005. 
године; да испуњава услове из члана 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да има обра-
зовање из психолошких педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, у складу са 
Европским системом преноса бодова (сматраће се да кан-
дидат који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит има образовање 
из члана 142 став. 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ се 
доставља при закључењу уговора о раду); да знају српски 
језик на коме се изводи образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз одштампан образац пријавног 
формулара, кандидати доставља: кратку биографију; ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању - кандидат који има високо образо-
вање на студијама другог степена доставља оверену копију 
дипломе другог степена и оверену копију дипломе основ-
них академских студија; доказ о поседовању држављанс-
тава Републике Србије), оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотоко-
пија потврде или уверења високошколске установе о поло-
женим испитима из педагогије и психологије или потврду, 
односно уверење високошколске установе да кандидат 
испуњава услове из члана 142 ст. 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 испи-
та за лиценцу; уверење о неосуђиваности кандидата за 
наведена кривична дела утврђена чланом 139 ст. 1 тачка 
3 ЗОСОВ (уверење из МУП-а, оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); доказ да кандидат није 
под истрагом уверење из суда да против кандидата није 
спроведена истрага, нити кривични поступак (оригинал 
или оверена фотокопију, не старија од 6 месеца); доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику). Лекарско уверење о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима, доставља се пре закључења уговора о раду. Обра-
зац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете науке и технолошког развоја. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацију „Послови”. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом доставити на адресу Основ-
на школе: „ Божидар Миљковић”, Горњи Присјан, 16212 
Свође или непосредно у секретаријату школе, са назнаком 
„За конкурс”. Непотпуне, неуредне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације могу се 
добити на број телефона 010/2689-200

ОШ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
16000 Лесковац, Лесковачки одред 6

тел. 016/243-244, 060/0148-142

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за рад у матичној 
школи у Лесковцу

УСЛОВИ: Основна школа. Кандидати треба да поседују и 
одговарајуће образовање-основно образовање; психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 

језик. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
који у штампаној форми доставља школи (поред траже-
них података уписати и контакт податке: адресу, контакт 
телефон, имејл адресу). Уз пријавни формулар кандидат је 
дужан да достави следећу документацију у оригиналу или 
овереној фотокопији: сведочанство о стеченом основном 
образовању; извод из матичне књиге рођених (на обрасцу 
са холограмом); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из казнене евиденције полицијске управе, 
као доказ о неосуђиваности; потврду да за кандидата није, 
у складу чланом 139 став 1 тачка Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања утврђено дискриминаторно 
понашање коју издаје Повереник за заштиту равноправ-
ности (захтев за издавање потврде упућује се Поверенику 
на адресу Булевар краља Александра 84, 11000 Београд, 
или путем мејла: poverenik@ravnopravnost.gov.rs); доказ 
о знању српског језика (обавезно за кандидате који нису 
одговарајуће образовање стекли на српском језику). Пре 
закључења уговора о раду изабрани кандидат доставља 
лекарско уверење. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене, нера-
зумљиве и непотпуне пријаве неће бити разматране. Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју одређује директор 
посебним решењем. 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 на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе у просторијама 
ОШ „Светозар Марковић” Лесковац, Лесковачког одреда 
бр. 6, 16000 Лесковац. Кандидати се о датуму и времену 
обављања разговора обавештавају путем е маил адресе, 
односно броја телефона (уколико немају имејл адресу), 
које су навели у својој пријави. Комисија сачињава образ-
ложену листу свих кандидата који испуњавају услове кон-
курса и доставља је директору школе у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор 
школе доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од достављања образложене листе кандидата. Кан-
дидат незадовољан решењем о избору кандидата може 
да поднесе жалбу Школском одбору, у року од осам дана 
од дана достављања решења. Школски одбор о жалби 
одлучује у року од петнаест дана од дана подношења жал-
бе. Кандидат који је учествовао у изборном поступку има 
право да, под надзором овлашћеног лица у школи, прегле-
да сву конкурсну документацију, у складу са законом. Ако 
по конкурсу не буде изабран ниједан кандидат, расписаће 
се нови конкурс у року од осам дана. Адреса за подношење 
пријава: Основна школа „Светозар Марковић” Лесковац, 
ул. Лесковачког одреда бр. 6, 16000 Лесковац. Информа-
ције на телефон: 016/243-244; 060/0148-142. 

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА
15314 Крупањ, Вука Караџића 16

тел. 015/7581-143

Наставник практичне наставе машинске 
групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. 
Закон, 10/19 и 6/20): 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала за наставника практичне 
наставе за образовне профиле: аутомеханичар и завари-
вач; 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 које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик као језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом кан-
дидати треба да приложе: оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(нови образац); оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених (нови образац); оригинал или 
оверену фотокопију доказа о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци), доказ о знању српског језика (само за кандидате 
који нису стекли образовање на српском језику). Лекарско 
уверење као доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве слати на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у листу „Послови” са назнаком „За конкурс за пријем у 
радни однос наставника практичне наставе машинске гру-
пе предмета”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
конкурсна комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. За све информације обратити се секретару школе на 
број телефона 015/7581-143.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
15318 Мали Зворник

тел. 015/471-923
e-mail: osbrankora@mts.rs

www.osbrmz.edu.rs

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погле-
ду образовања прописане чланом 122, 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гл. РС бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021), и то: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије, и то: - студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог степе-
на из области педагошких наука или области педагошких 
наука. Лице мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; дозволу за рад за наставника, педагога 
или психолога; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик; најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. да има обуку и положен испит за 
директора установе. Уз пријаву кандидат подноси: био-
графију кандидата са кретањем у служби, адресом ста-
новања, бројем телефона, адресом електронске поште, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту (лиценца); потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања - уверење 
МУП-а (не старијеод 6 месеци); доказ да се против њега 
не води кривични поступак -потврда суда (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима-лекарско уверење (не старије од 6 
месеци); оверену фотокопију лиценце за директора уко-
лико је поседује; оквирни план рада за време мандата; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора шко-
ле у оцени спољашњег вредновања за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора. Рок за дос-
тављање пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Пријаве достављати на адресу Основна школа 
„Бранко Радичевић“ Мали Зворник, Краља Петра I бр. 

Наука и образовање
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10, са назнаком “Конкурс за директора“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона 015/471-923 или на мејл школе 
osbrankora@mts.rs

НИШ

ОШ “ИВО АНДРИЋ”
18000 Ниш, Бранка Бјеговића бб.

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање - високо обра-
зовање: професор разредне наставе, професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учи-
тељ – мастер, професор разредне наставе и ликовне кул-
туре за основну школу; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију; да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати су дужни да прило-
же одговарајућу документацију којом доказују испуњеност 
прописаних услова, и то: кратку биографију (ЦВ); оверен 
препис/оверену 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); уве-
рење о неосуђиваности (не старије од шест месеци) ори-
гинал или оверену фотокопију; потврду Повереника за 
заштиту равноправности о непостојању дискриминаторног 
понашања не старију од 6 месеци оригинал или оверена 
фотокопија; доказ о радном искуству кандидата, уколико 
поседује радно искуство - листинг из Фонда ПИО (не ста-
рије од шест месеци), доказ о знању српског језика подносе 
само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику. Кандидат који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду доставља уверење о здравственој способности 
не старије од шест месеци. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним, попуњеним и потпи-
саним формуларом достављају школи на адресу ОШ „Иво 
Андрић“ Ниш, Бранка Бјеговића бб. 18000 Ниш, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене, неразумљи-
ве и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити од секретара шко-
ле телефон: 018/585-500.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ НИШ
18105 Ниш, Кнегиње Љубице 10

Наставник у звање доцент за ужу 
уметничку област Гудачки инструменти, 

Виолончело

Наставник у звање доцент за ужу 
уметничку област Клавир, Читање с 

листа и корепетиција

Наставник у звање доцент за ужу 
уметничку област Клавир, Познавање 
клавирске литературе и извођаштва

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу за избор у звање и 
заснивање радног односа наставника поред општих услова, 
треба да испуњавају и услове прописане чланом 74 Зако-
на о високом образовању, одредбама Минималних услова 
за избор у звања наставника на универзитету („Службени 
гласник РС” број 101/2015, 102/2016, 119/2017 и 152/2020), 
чланом 165 Статута Универзитета у Нишу, одредбама Пра-
вилника о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Нишу и Ближим кри-
теријумима за избор у звања наставника Универзитета у 
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу” број 3/2017, 7/2017, 

4/2018, 1/2019, 1/2020, 2/2020, 1/2021 и 5/2022 – даље: 
Ближи критеријуми). Испуњеност услова учесника кон-
курса за избор у звања наставника сагледава се на основу 
референци које је остварио у периоду од избора у прет-
ходно звање наставника до истека рока за пријављивање 
кандидата на Конкурс, осим када се први пут бира у звање 
наставника када се узимају у обзир референце у периоду 
од претходних пет година од дана објављивања Конкурса. 
Приликом пријављивања на Конкурс кандидати подносе: 
пријаву на Конкурс (образац пријаве на Конкурс кандида-
ти могу преузети на интернет страници Факултета – www.
artf.ni.ac.rs); оверене фотокопије диплома стечене на акре-
дитованим високошколским установама о свим завршеним 
нивоима акредитованих студија из области за коју је Кон-
курс објављен. У случају да кандидат уверењем доказује 
стечен стручни, академски, уметнички односно научни 
назив, прилаже наведено уверење оригинал или оверену 
фотокопију, као и оригинал потврде надлежне високош-
колске установе да диплома није издата. Ако је диплома 
стечена у иностранству кандидати подносе доказ о томе 
да је диплома призната у складу са одредбама Закона о 
високом образовању; доказ о искуству у педагошком раду 
са студентима (уколико поседују); биографију са библио-
графијом у штампаном и електронском облику – на ком-
пакт диску у Word формату и пратећим материјалом. Ком-
пакт диск се прилаже у 4 (четири) истоветна примерка; 
попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању 
услова за избор у звање наставника који се налази на web 
порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). Уколико 
кандидат нема кориснички налог на web порталу Универзи-
тета у Нишу, потребно је да се ради отварања налога обра-
ти Пројектанту информатичке инфраструктуре Факултета, 
путем електронске поште: dejan.krasic@artf.ni.ac.rs; канди-
дати који су у радном односу на Факултету подносе рецен-
зије прописане чланом 17. Правилника о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Нишу за репрезентативне референце у пољу умет-
ности које су остварили почев од 26. јула 2022. године; 
уверење надлежне полицијске управе да против њих није 
изречена правноснажна пресуда за кривична дела против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи, не старије од шест месеци. 
Кандидати који конкуришу за избор у звања наставника 
одржавају и приступно предавање у складу са одредбама 
Правилника о поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Нишу, када је оно 
Ближим критеријумима предвиђено као обавезан услов за 
избор у звање наставника. Кандидати подносе пријаве на 
Конкурс са прилозима (конкурсну документацију) на адре-
су Факултета уметности у Нишу: Улица кнегиње Љубице 
10, 18105 Ниш. Рок за пријављивање кандидата на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања Конкурса. Неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете на 
начин прописан Правилником о поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Нишу, сматраће се неуредним пријавама и неће бити раз-
матране, о чему декан Факултета доноси посебан закључак 
и доставља га подносиоцу пријаве и Универзитету у Нишу.

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА “БУБАЊ”

18000 Ниш, Бубањских хероја 3

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), 
да има одговарајуће образовање; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (доказ су у обавези да доставе само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). У радни 
однос може бити примљен кандидат који има одговарајуће 
образовање: средње образовање - IV степен стручне спре-
ме, стечено након завршене средње економске, правно-би-
ротехничке школе или гимназије. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар са 
званичне интернет страници Министарства просвете. Уз 
пријавни формулар кандидати су дужни да приложе дого-
варајућу документацију којом се доказује испуњеност про-
писаних услова и то: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (оригинал или оверену копију); уверење о 
психичкој, физичкој и о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду; уверење 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, не старије од шест месеци (оригинал или овере-
ну копију); потврда од Повереника за заштиту равноправ-
ности, да за кандидата није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање, не старији од 6 месеци (ори-
гинал или оверену копију); уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(на прописаном обрасцу са холограмом без рока важења); 
фотокопију личне карте или очитану личну карту; радну 
биографију / ЦВ (необавезно). Доказ о знању српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који образовање није стекао на српском 
језику. Сви докази се прилажу у оригиналу или овереној 
фотокопији. Кандидати који испуњавају услове за пријем у 
радни однос биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши Национал-
на служба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака. Разговор-интервју са кандидатима обавиће се у 
просторијама Специјалне школе „Бубањ” у Нишу. Кандида-
ти ће о датуму и тачном термину обављања психолошке 
процене у Националној служби за запошљавање, као и о 
датуму и термину разговора-интервјуа бити обавештени 
телефонским путем, после чега се шаље писмени позив 
препорученом пошиљком или путем електронске поште 
(на број контакт телефона, на адресу стана или на адре-
су елетронске поште, које су кандидати навели у својим 
пријавама). Пријаве слати на адресу Школе: Специјална 
школа са домом ученика „Бубањ” Ниш, Бубањских хероја 
3, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос за радно место Референт за финансијско-ра-
чуноводствене послове, у посебним условима”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
18000 Ниш, Мајаковског 2

Наставник биологије
на одређено време, за 70% радног времена, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме: одговарајуће обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педа-
гошких или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука или друго образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године: професор биологије; 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог; дипломи-
рани биолог; професор биологије - хемије; дипломира-
ни професор биологије и хемије; дипломирани биолог за 
екологију и заштиту животне средине; дипломирани био-
лог, смер заштита животне средине; дипломирани биолог 
заштите животне средине; дипломирани биолог - еколог; 
дипломирани професор биологије; дипломирани професор 
биологије - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипло-
мирани молекуларни биолог - мастер; дипломирани про-
фесор биологије - хемије - мастер; мастер биолог; мастер 
професор биологије. Лице које је стекло академско звање 
мастер мора имати претходно завршене основне академске 
студије биологије; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
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родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс доставити: 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
који је доступан у делу: Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc; кратку биографију (ЦВ); диплому о 
завршеном одговарајућем образовању (кандидати који су 
стекли академско звање мастер достављају и оверену фото-
копију дипломе са основних академских студија); извод из 
података казнене евиденције надлежне полицијске управе 
(казнена евиденција се води код полицијских управа према 
месту рођења кандидата – не старије од шест месеци); уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених; доказ о знању српског језика 
уколико је образовање стечено на другом језику; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима не старије од шест месеци (доказ под-
носи изабрани кандидат пре закључења уговора о раду). 
Документа се достављају у оригиналу или овереној фото-
копији не старијој од 6 месеци. У складу са чланом 154 став 
5 Закона о основама система образовања и васпитања, 
Школа ће минимум личних података кандидата уступити 
Националној служби за запошљавање-Филијала Ниш ради 
психолошке процене способности за рад са ученицима, 
јер је иста услов за заснивање радног односа. Пријаве са 
потпуном документацијом доставити Економској школи у 
Нишу, улица Мајаковског број 2, са назнаком „За конкурсну 
комисију за пријем у радни однос на радном месту- настав-
ник биологије” у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разма-
трати. Као дан предаје докумената сматра се дан предаје 
пошти (печат поште).

НОВИ ПАЗАР

ОШ ”РИФАТ БУРЏОВИЋ ТРШО”
36320 Тутин, Његошева 15

тел. 020/811-110

1. Психолог
у матичној школи у Тутину, на одређено 

време, до повратка раднице са породиљског 
боловања

2. Педагог
у матичној школи у Тутину на одређено 

време, замена директора у првом мандату

3. Наставник разредне наставе
на одређено време од 6 месеци, до повратка 

раднице са одсуства са рада ради посебне 
неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, кандидат треба да испуњава и услове предвиђене чла-
ном 139 до 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Потребном документацијом: 1. одговарајуће 
образовање, 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3. потврду да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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, за коју није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. уверење о држављанству, 5. 
зна српски језик, ако се образовно-васпитни рад остварује 
на језику националне мањине осим услова из става 1 члана 
139 лице мора да има и доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Услове из става 1 овог 
члана доказује се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачка 1, 3 и 5 овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс а доказ из члана 1 тачка 2 овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
који заједно са потребном документацијом достављају шко-
ли у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији Националне службе запошљавања „Послови” на 
адресу: ОШ ”Рифат Бурџовић Тршо” Тутин, Његошева 15. 
Кандидати ће бити писмено обавештени о избору у року од 
8 дана од дана доношења одлуке о пријему. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ОШ „РАСТКО НЕМАЊИЋ“
36300 Нови Пазар

36305 Дежева, Дежева бб.
тел. 020/353-411, 020/353-020

Педагошки асистент
за ученике ромске националности, у ИО у 

Постење, на одређено време, до 31.08.2023. 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017), кандидат треба да испуњава и услове у скла-
ду са чланом 139 и чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018- др.закони, 10/19 и 6/2020 и 129/2021) и да 
има одговарајуће образовање у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити: уверење 
о држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању из члана 140 Закона о основама ситема образовања 
и васпитања, диплома завршене средње четворогодишње 
школе; доказ о испуњености услова из члана 139 став 1 
тачка 5 Закона о основама ситема образовања и васпитања 
- за извођење наставе на српском језику (уколико канди-
дат није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење), подноси само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду, уверење да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи у складу са чланом 
154 став 2 Закона; доказ о познавању ромског језика. Рок 
за подношење пријаве са важећим, односно уредно ове-
реним фотокопијама потребних докумената је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене, непотпуне и неуредне пријаве неће се разматрати. 
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 
разговор са кандидатима са листе из претходног става и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве на са 
потребном документацијом слати на горе наведену адресу 
школе.

ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
36300 Нови Пазар, 37. санџачке дивизије бб.

тел. 020/313-745

Наставник информатике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, рад на српском и 
босанском језику

Стручни сарадник психолог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, рад на српском и 
босанском језику

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане зако-
ном: одговарајуће високо образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС, ”бр. 88/17, 27/2018 - др.закон и 10/2019 
6/2020, 129/2021) које је стекао на: 1. 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 групу предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мутидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2. на основним студијама у тајању од најмање четри 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005 године. Лице из става 1тачка 
1) подтачка 2 мора да има завршене студије првог степена 
из научне односно стручне области за одговарајучи пред-
мет, односно групу предмета. Да има обавезно образовање 
у складу са чланом 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и образовање у складу са Правилни-
ком о остепену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 
и 3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021); да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за која је изречена 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривичма дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примања и давање 
мита; за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међунаодним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад; кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фолму-
ларом доставља установи. Уз пријаву на конкурс потребно 
је поднети следећа документа: доказ о поседовању одгова-
рајућег образовања (диплома оригинал или оверена копија 
или уверење уколико није издата диплома), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија, не старији 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (оргинал 
или оверена копија не старији од 6 месеци), уверење о 
неосуђиваности из МУП-а (оригинал или оверена копија 
не старији од 6 месеци), доказ о знању српског језика и 
језика на ком се остварује образовно васпитни рад. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Доказ о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дициплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складуса Европс-
ким системом преноса бодова (кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагоггије и психологије или је 
положио стручни испит односно испит за лиценцу сматра 
се да има образовање из наведених дисциплина и потреб-
но је да приложи доказ о томе). Образовање је наставник, 
стручни сарадник обавезан да стекне у року од једне а нај-
више две године од дана пријема у радни однос као услов 
за полагање испита за лиценцу – оригинал или оверена 
копија. Кандидат је дужан да попуни формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs) и потребну документацију заједно са одштампним 
пријавним формуларом и пријавом достави школи на адре-
су: ОШ ”Стефан Немања”, 37. санџачке дивизије бб., 36300 
Нови Пазар.За додатне информације обратити се на број 
020/313-745. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Конкурс остаје отворен осам дана од 
дана објављивања у листу „Послови”.

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ
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ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића бб.

тел. 020/385-710, 020/385-709

Наставник немачког језика
са 70% радног времена, на одређено време, 
до повратка запослене са одсуства са рада 

ради посебне неге детета

Наставник босанског језика
са 40% радног времена, на одређено 

време, до повратка запосленог са функције 
помоћника директора школе, а најдуже до 

31.08.2023. године

Наставник немачког језика
на одређено време, до повратка запосленог са 

функције директора школе

Наставник географије
са 50% радног времена, на одређено 

време, до повратка запосленог са функције 
помоћника директора школе, а најдуже до 

31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове и то: пред-
виђене чланом 139, 140, 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др.закони, 10/2019 и 6/2020) и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. 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, 19/2020, 3/2021 и 4/2021). У радни 
однос могу бити примљена лица која испуњавају одређе-
не услове: поседују одговарајуће 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 пред-
мета, (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, при чему мора 
да има завршене студије првог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидат мора да има: 1. одговарајуће образовање; 2. 
има психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђивано 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, запуштење и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће; за кривична дела примање 
или давање мита; за кривично дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик (босански) 
на којем се остварује образовно васпитни рад. Услови 
из става 1члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1тачка 1), 3) -5) саставни су део 
пријаве на конкурс, а докази из става 1 тачка 2 овога 
члана прибавља се пре закључења уговора о раду. Оба-
везно образовање лица из члана 140 овога закона је и 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих је по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потрбну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља установи са потребном документацијом. Про-
вера психофизичке способности за рад са децом и учени-
цима врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања 
у листу “Послови“. Пријаве слати на адресу: ОШ “Вук 
Караџић” Нови Пазар, Генерала Живковића б.б. Теле-
фон: 020/385-710 и 385-709 од 09 до 14 часова.

НОВИ СА Д

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
У НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

1. Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Међународноправну 
на радном месту наставника за наставни 
предмет Међународно приватно право

на одређено време од пет година (за 
ванредног професора) или на неодређено 
време у случају (за редовног професора)

УСЛОВИ: стечен научни степен/назив доктора правних 
наука, претходно завршен правни факултет и стечен ака-
демски назив магистра правних наука, односно претходно 
завршене основне и мастер академске студије права. Усло-
ви за избор су предвиђени Законом о високом образовању 
(„Службени гласник Р Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 - 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), Ста-
тутом Универзитета, Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду, Статутом Факултета, Правилником о условима 
и поступку за избор у звање и заснивање радног односа 
наставника и сарадника на Правном факултету у Новом 
Саду и Правилником о организацији и систематизацији 
послова на Правном факултету у Новом Саду. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, дипло-
му или уверење о научном степену/називу доктора правних 
наука (оригинал или оверену фотокопију), диплому о завр-
шеном правном факултету (оригинал или оверену фото-
копију), диплому о стеченом академском називу магистра 
правних наука (оригинал или оверену фотокопију), однос-
но дипломе о завршеним основним и мастер академским 
студијама права (оригинали или оверене фотокопије), спи-
сак својих научних радова и по један примерак тих радова. 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Правни факултет у Новом Саду, Нови 
Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 1.

2. Доцент за ужу научну област 
Кривичноправну на радном месту 
наставника за наставни предмет 

Кривично процесно право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: стечен научни степен/назив доктора правних 
наука, претходно завршен правни факултет и стечен ака-
демски назив магистра правних наука, односно претходно 
завршене основне и мастер академске студије права. Усло-
ви за избор су предвиђени Законом о високом образовању 
(„Службени гласник Р Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 - 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), Ста-
тутом Универзитета, Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду, Статутом Факултета, Правилником о условима 
и поступку за избор у звање и заснивање радног односа 
наставника и сарадника на Правном факултету у Новом 
Саду и Правилником о организацији и систематизацији 
послова на Правном факултету у Новом Саду. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, дипло-
му или уверење о научном степену/називу доктора правних 
наука (оригинал или оверену фотокопију), диплому о завр-
шеном правном факултету (оригинал или оверену фото-
копију), диплому о стеченом академском називу магистра 
правних наука (оригинал или оверену фотокопију), однос-
но дипломе о завршеним основним и мастер академским 
студијама права (оригинали или оверене фотокопије), спи-
сак својих научних радова и по један примерак тих радова. 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Правни факултет у Новом Саду, Нови 
Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 1.

3. Доцент за ужу научну област 
Кривичноправну на радном месту 
наставника за наставни предмет 

Прекршајно право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: стечен научни степен/назив доктора правних 
наука, претходно завршен правни факултет и стечен ака-
демски назив магистра правних наука, односно претходно 
завршене основне и мастер академске студије права. Усло-
ви за избор су предвиђени Законом о високом образовању 
(„Службени гласник Р Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 - 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), Ста-

тутом Универзитета, Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду, Статутом Факултета, Правилником о условима 
и поступку за избор у звање и заснивање радног односа 
наставника и сарадника на Правном факултету у Новом 
Саду и Правилником о организацији и систематизацији 
послова на Правном факултету у Новом Саду. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, дипло-
му или уверење о научном степену/називу доктора правних 
наука (оригинал или оверену фотокопију), диплому о завр-
шеном правном факултету (оригинал или оверену фото-
копију), диплому о стеченом академском називу магистра 
правних наука (оригинал или оверену фотокопију), однос-
но дипломе о завршеним основним и мастер академским 
студијама права (оригинали или оверене фотокопије), спи-
сак својих научних радова и по један примерак тих радова. 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Правни факултет у Новом Саду, Нови 
Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 1.

4. Доцент за ужу научну област 
Кривичноправну на радном месту 
наставника за наставни предмет 

Кривично право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: стечен научни степен/назив доктора правних 
наука, претходно завршен правни факултет и стечен ака-
демски назив магистра правних наука, односно претходно 
завршене основне и мастер академске студије права. Усло-
ви за избор су предвиђени Законом о високом образовању 
(„Службени гласник Р Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 - 
аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), Ста-
тутом Универзитета, Правилником о ближим минималним 
условима за избор у звања наставника на Универзитету у 
Новом Саду, Статутом Факултета, Правилником о условима 
и поступку за избор у звање и заснивање радног односа 
наставника и сарадника на Правном факултету у Новом 
Саду и Правилником о организацији и систематизацији 
послова на Правном факултету у Новом Саду. Уз пријаву 
кандидат треба да приложи: краћу биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, дипло-
му или уверење о научном степену/називу доктора правних 
наука (оригинал или оверену фотокопију), диплому о завр-
шеном правном факултету (оригинал или оверену фото-
копију), диплому о стеченом академском називу магистра 
правних наука (оригинал или оверену фотокопију), однос-
но дипломе о завршеним основним и мастер академским 
студијама права (оригинали или оверене фотокопије), спи-
сак својих научних радова и по један примерак тих радова. 
Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Правни факултет у Новом Саду, Нови 
Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 1.

ОШ “СВЕТИ САВА”
Бачка Паланка, Трг братства јединства 22

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

радника преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовања у складу са 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и вапитања („Сл. гласник РС 88/2017, 27/18, 10/19, 
27/18, 6/20 и 129/21), да је врста стручне спреме наставни-
ка математике у складу са чланом 3 тачка 9 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 16/22); 
поседовање 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; 
оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оригинал уверење из казнене еви-
денције о неосуђиваности (прибављено од стране наде-
лежног органа МУП-а, не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству РС; извод из МКР, фотокопију личне карте; 

Наука и образовање
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доказ о познавању српског језика подноси само кандидат 
који није стекао диплому на српском језику. Пријаве слати 
на адресу школе Трг братства једниства 22 Бачка Палан-
ка, са назнаком на који конкурс се пријава подноси.Ближе 
информације о конкурсу могу да се добију код секретара 
Школе и преко броја телефона 021/ 6045-893.

ОСНОВНА ШКОЛА И 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“СВИТАЦ”
21208 Сремска Каменица, Слободана Бајића 47

тел. 064/6146-546
e-mail: ospusvitac@gmail.com

Васпитач
на одређено време 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: Приправник, лице са завршеним VI/2 степеном 
стручне спреме, струковни васпитач; основна информа-
тичка обука, енглески језик - средњи ниво. Рад са предш-
колском децом. Место рада: Петроварадин. Пријављи-
вање кандидата на e-mail адресу: ospusvitac@gmail.com. 
Јављање кандидата на контакт телефон: 064/6146-546. Рок 
за пријаву 01.04.2023. године.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
“4. ЈУЛИ”

21460 Врбас, Светозара Марковића 53
тел. 021/790-555

1. Наставник предметне наставе 
предузетништво

УСЛОВИ: Образовање: (Правилник о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручјима рада Сао-
браћај (“Сл. гл. РС- Просветни гл.” бр. 4/2022, 15/2022)): 
(1) дипломирани инжењер саобраћаја; (2) дипломирани 
саобраћајни инжењер; (3) дипломирани економиста; (4) 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжењерства; 
(5) мастер економиста, претходно завршене основне ака-
демске студије у области економских наука; (6) мастер про-
фесор предметне наставе, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжењерства, 
ако су на основним академским студијама изучавани 
наставни садржаји из области предмета. (Правилник о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручјима 
рада Пољопривреда, производња и прерада хране (“Сл. гл. 
РС- Просветни гл.” бр. 5/2022, 15/2022)): (1) дипломирани 
инжењер технологије; (2) дипломирани инжењер техно-
лог; (3) дипломирани инжењер технологије исхране; (4) 
дипломирани инжењер технологије врења; (5) дипломира-
ни инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 
(6) дипломирани инжењер прехрамбене технологије ани-
малних производа; (7) дипломирани инжењер прехрамбе-
не технологије; (8) дипломирани инжењер пољопривреде 
за агроекономију; (9) дипломирани економист; (10) дипло-
мирани инжењер пољопривреде за технологију конзерви-
сања и врења; (11) дипломирани инжењер пољопривре-
де за технологију ратарских производа; (12) дипломирани 
инжењер пољопривреде за технологију биљних произ-
вода; (13) дипломирани инжењер пољопривреде за тех-
нологију сточних производа; (14) дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију анималних производа; (15) 
мастер инжењер технологије, претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије на студијском 
програму: Биохемијско инжењерство, Биотехнологија, Пре-
храмбено инжењерство или Прехрамбена технологија; (16) 
мастер инжењер технологије, претходно завршене основне 
академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; (17) 
мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене сту-
дије првог степена - основне академске студије на одсеку 
Прехрамбена технологија; (18) дипломирани инжењер 
пољопривреде, сви одсеци или смерови у области 
пољопривреда; (19) дипломирани инжењер пољоприв-
реде за агроекономију; (20) дипломирани инжењер 
пољопривреде за ратарство; (21) дипломирани инжењер 
пољопривреде за ратарство и повртарство; (22) дипло-
мирани инжењер пољопривреде за воћарство и виногра-
дарство; (23) дипломирани инжењер пољопривреде за 
сточарство; (24) дипломирани инжењер пољопривреде за 
хортикултуру; (25) дипломирани инжењер пољопривреде 
за економику пољопривреде; (26) дипломирани инжењер 
агрономије; (27) дипломирани економиста; (28) мастер 
инжењер пољопривреде, претходно завршене основне 
академске студије на одсеку: Агроекономија, Ратарство и 
повртарство, Воћарство и виноградарство, Хортикулту-
ра, Фитомедицина, Мелиорације, Пољопривредна техни-

ка, Зоотехника или Сточарска производња; (29) мастер 
инжењер шумарства, претходно завршене основне ака-
демске студије: на одсеку Пејзажна архитектура или из 
области Пејзажне архитектуре и хортикултуре; (30) мастер 
економиста, претходно завршене основне академске сту-
дије у области Економије. (Правилник о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручјима рада Хемија, 
неметали и графичарство (“Сл. гл. РС- Просветни гл.” бр. 
4/2022, 14/2022)): (1) дипломирани економист; (2) дипло-
мирани инжењер технологије; (3) дипломирани инжењер 
технолог; (4) дипломирани инжењер технологије хемијског 
и биохемијског инжењерства; (5) дипломирани инжењер 
хемијског и биохемијског инжењерства; (6) дипломирани 
инжењер организације рада; (7) дипломирани инжењер за 
индустријски менаџмент; (8) мастер економиста; (9) мастер 
инжењер организационих наука; (10) мастер инжењер тех-
нологије; (11) мастер инжењер менаџмента; (12) специја-
листа инжењер организационих наука; (13) специјалиста 
струковни инжењер организационих наука.

2. Наставник предметне наставе 
математика

УСЛОВИ: Образовање: (Правилник о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(“Сл. гл. РС- Просветни гл.” бр. 4/2022, 14/2022, 15/2022)): 
1) професор математике; 2) дипломирани математичар; 
3) дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене; 4) дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; 5) дипломирани математичар - информати-
чар; 6) дипломирани математичар – професор математике; 
7) дипломирани математичар за математику економије; 8) 
професор математике – теоријско усмерење; 9) професор 
математике – теоријски смер; 10) професор математике и 
рачунарства; 11) професор информатике - математике; 12) 
професор хемије - математике; 13) професор географије - 
математике; 14) професор физике - математике; 15) про-
фесор биологије - математике; 16) дипломирани математи-
чар - астроном; 17) дипломирани математичар – теоријска 
математике; 18) дипломирани математичар – примењена 
математика; 19) дипломирани математичар – математи-
ка финансија; 20) дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); 21) дипломирани 
информатичар; 22) дипломирани професор математике - 
мастер; 23) дипломирани математичар - мастер; 24) мастер 
математичар; 25) мастер професор математике; 26) мастер 
математичар - професор математике; 27) мастер инжењер 
примењене математике. Лице из тачке 13) члана 2. овог 
Правилника, 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).

3. Наставник предметне наставе физичко 
васпитање

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Образовање: (Правилник о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Сл. 
гл. РС- Просветни гл.” бр. 4/2022, 14/2022, 15/2022)): (1) 
професор физичког васпитања; (2) дипломирани педа-
гог физичке културе; (3) професор физичке културе; (4) 
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; (5) професор физичког васпи-
тања - дипломирани организатор спортске рекреације; (6) 
професор физичког васпитања - дипломирани кинезите-
рапеут; (7) дипломирани професор физичког васпитања 
и спорта - мастер; (8) дипломирани професор физичког 
васпитања кинезитерапије - мастер; (9) мастер профе-
сор физичког васпитања и спорта; (10) мастер професор 
физичког васпитања и кинезитерапије; (11) мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет); (12) мастер спортске и терапијске физич-
ке активности. Лице из тачке 19) овог члана које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије из области физичког васпитања 
и спорта.

4. Чистачица
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Образовање: Завршено основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник Р.Србије”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021), а то су: 

одговарајуће високо образовање за наставника, стечено: 
1.) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) струдије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. 2.) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани пријавни формулар са назначеним 
бројем телефона и адресом, кандидати прилажу следећу 
документацију: оверени препис или оверену фотокопију 
дипломе о траженој врсти и степену стручне спреме; ориги-
нал или оверену копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију уверења о неосуђиваности изадату од СУП-а (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (доказују канди-
дати који нису стекли образовање на српском језику, поло-
женим испитом из српског језика по програму одговарајуће 
високо школске установе); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подносе само изабрани кандидати пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве са 
потребном докуменатцијом о испуњавању услова конкурса 
је 8 дана од дана објављивања у листу “Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Конкурсна документација 
се предаје лично или поштом на адресу Средња стручна 
школа “4.јули” Врбас, улица Светозара Марковића број 
53, 21460 Врбас, са назнаком “За конкурс (навести за које 
радно место)”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Лице задужено за давање оба-
вештења по конкурсу, секретар школе, телефон: 021/790-
555, 021/790-600.

ГИМНАЗИЈА “ЈАН КОЛАР”
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

21470 Бачки Петровац, 14 ВУСБ 12
тел. 021/2280-167

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања: 
1) да има одговарајуће високо образовање: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струко-
ване студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.септембра 2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању 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, пртоив правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
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без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат који се пријављује на радно место 
директора школе попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете и уз 
одштампани пријавни формулар треба да приложи: рад-
ну биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
прегледом оквирног плана рада школе са домом; доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оригинал или оверену 
фотокопију дипломе); доказ о положеном стручном испиту 
односно испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ о знању српског и словачког језика (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском /словачком језику, у том случају кандидат дос-
тавља писани доказ да је положио српски /словачки језик 
по програму високошколске установе - оригинал или ове-
рена фотокопија); потврду о радном стажу - најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања (ори-
гинал); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању 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, 
пртоив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење/
потврда из МУП-а, не старија од шест месеци-оригинал 
или оверену фотокопију); доказ да против кандидата није 
покренута оптужница за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 
10/19) - (потврда / уверење из надлежног суда - оригинал 
или оверену фотокопију-не старију од шест месеци); доказ 
да је држављанин Републике Србије (оригинал или овере-
ну фотокопију - не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотокпију-не 
старије од шест месеци); доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља кандидат пре закључивања уговора о раду (ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ о обуци и положеном 
испиту за директора установе (оригинал или оверену фото-
копију); пријава која не садржи доказ о положеној обуци и 
испиту за директора школе неће се сматрати непотпуном, 
али ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит 
за директора у законском року; кандидат који је претход-
но обављао дужност директора школе дужан је да достави 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Рок за пријављивање на 
конкурс 15 дана од дана објављивања. Пријава на кон-
курс обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме, 
адресу пребивалишта, односно боравишта, контакт теле-
фон, адресу електронске поште ако је кандидат поседује). 
Пријава са потребном документацијом подноси се у затво-
реној коверти са назнаком “Конкурс за директора школе”. 
Документација се може доставити лично или поштом на 
адресу: Гимназија “Јан Колар” са домом ученика, Улица 14. 
ВУСБ број 12, 21470 Бачки Петровац, са назнаком “Конкурс 
за директора”. Школа нема обавезу да пријављеном кан-
дидату враћа документацију. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе, на број телефона: 
021/2280-167.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

 У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Грађанскоправну на радном 

месту сарадника
на Катедри грађанскоправних наука, на 

одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен правни факултет, односно завршене 
основне академске студије права са просечном оценом нај-
мање 8,00; завршене мастер академске студије права са 
просечном оценом најмање 8,00; стечен научни назив док-
тора наука из уже научне области за коју се бира, показује 
смисао за наставни рад. Услови за избор прописани су 
Законом о високом образовању (“Службени гласник Репу-
блике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 
67/2019, 6/2020 – др. закони, 11/2021 - аутентично тума-
чење, 67/2021 и 67/2021 – др. закони), Статутом Факулте-
та, Правилником о условима и поступку за избор у звање и 

заснивање радног односа наставника и сарадника на Прав-
ном факултету у Новом Саду и Правилником о организа-
цији и систематизацији послова на Правном факултету у 
Новом Саду. Уз пријаву кандидат треба да приложи: краћу 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому о завршеном правном факултету, 
односно основним академским студијама права (оригинал 
или оверену фотокопију), диплому или уверење о заврше-
ним мастер академским студијама (оригинал или оверену 
фотокопију), диплому или уверење о стеченом научном 
називу доктора правних наука (оригинал или оверену 
фотокопију), списак својих научних радова и по један при-
мерак тих радова. Пријаве се подносе у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса, на адресу: Правни факултет 
у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића бр. 1.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21102 Нови Сад, Јеврејска 7

1. Наставник играчких предмета у 
балетској школи - предмет Класичан 

балет
4 извршиоца

2. Наставник играчких предмета у 
балетској школи - предмет Савремена 

игра
2 извршиоца

3. Наставник играчких предмета у 
балетској школи - предмет Класичан 

балет
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

4. Наставник играчких предмета у 
балетској школи - предмет Савремена 

игра
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

5. Наставник играчких предмета у 
балетској школи - предмет Народна игра

са 40% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, а најдуже до краја школске 2022/2023. 
године (због обављања послова помоћника 

директора)

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутен-
тично тумачење), испуњава и посебне услове прописане 
одредбом чл. 139 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и то да: 1. има одговарајуће образо-
вање: високо образовање стечено: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, тако што мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, у складу са одредбом члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; послове 
наставника играчких предмета у балетској школи може да 
обавља лице које има најмање средње балетско образо-
вање и 10 година играчке праксе, односно педагошког рада 
у складу са одредбом члана 141. ст. 5. Закона о основама 
система образовања и васпитања;

Радно место 1: Наставник играчких предмета у балетској 
школи - предмет: Класичан балет: врсту стручне спреме 
прописану 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 (“Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 
14/2020 и 2/2021) чл. 11. ст. 1. тач. 1. и то: (1) мастер исто-
ричар уметности; (2) дипломирани педагог; (3) дипломира-
ни глумац; (4) дипломирани менаџер у уметности; (5) мас-
тер драмски и аудивизуелни уметник; (6) мастер менаџер; 
(7) мастер културолог; (8) мастер професор физичког вас-
питања и спорта; (9) мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије; (10) специјалиста организатор спортске 

рекреације; (12) специјалиста тренер; (13) дипломирани 
историчар уметности. Лице са наведеном врстом стручне 
спреме из подтач. (1) - (13) ове тачке треба да има најмање 
средње балетско образовање, образовни профил - играч 
класичног балета и 10 година играчке праксе, односно 
педагошког рада.

Радно место 2: Наставник играчких предмета у балетској 
школи - предмет: Савремена игра: врсту стручне спреме 
прописану 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 (“Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 
14/2020 и 2/2021) чл. 11. ст. 1. тач. 7. и то: (1) дипломи-
рани педагог; (2) дипломирани глумац; (3) дипломира-
ни менаџер у уметности; (4) мастер педагог; (5) мастер 
драмски и аудивизуелни уметник; (6) мастер менаџер; (7) 
мастер културолог; (8) мастер професор физичког васпи-
тања и спорта; (9) мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије; (10) специјалиста организатор спортске 
рекреације; (11) специјалиста тренер. Лице са наведеном 
врстом стручне спреме из подтач. (1) - (11) ове тачке треба 
да има најмање средње балетско образовање за образовни 
профил играч савремене игре и 10 година играчке праксе, 
односно педагошког рада.

Радно место 3: Наставник играчких предмета у балетској 
школи - предмет: Класичан балет: врсту стручне спреме 
која је прописана Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној балетској школи (“Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 18/2013, 
7/2020, 8/2020 и 14/2022) чл. 2. ст. 1. тач. 1. и то: балетски 
играч; играч класичног балета; мастер педагог, са завр-
шеном средњом балетском школом, образовни профил 
играч класичног балета; мастер драмски и аудивизуелни 
уметник, са завршеном средњом балетском школом, обра-
зовни профил играч класичног балета; мастер менаџер, са 
завршеном средњом балетском школом, образовни про-
фил играч класичног балета; мастер културолог, са завр-
шеном средњом балетском школом, образовни профил 
играч класичног балета; мастер професор физичког васпи-
тања и спорта, са завршеном средњом балетском школом, 
образовни профил играч класичног балета; мастер профе-
сор физичког васпитања и кинезитерапије, са завршеном 
средњом балетском школом, образовни профил играч кла-
сичног балета; специјалиста организатор спортске рекреа-
ције, са завршеном средњом балетском школом, образов-
ни профил играч класичног балета; специјалиста тренер, 
са завршеном средњом балетском школом, образовни 
профил играч класичног балета; дипломирани историчар 
уметности, са завршеном средњом балетском школом, 
образовни профил играч класичног балета; мастер исто-
ричар уметности, са завршеном средњом балетском шко-
лом, образовни профил играч класичног балета. Лице са 
наведеном врстом стручне спреме треба да има и 10 година 
играчке праксе, односно педагошког рада.

Радно место 4: Наставник играчких предмета у балетској 
школи - предмет: Савремена игра: врсту стручне спреме 
прописану 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 (“Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 
14/2020 и 2/2021) чл. 11. ст. 1. тач. 7. и то: (1) дипломи-
рани педагог; (2) дипломирани глумац; (3) дипломира-
ни менаџер у уметности; (4) мастер педагог; (5) мастер 
драмски и аудивизуелни уметник; (6) мастер менаџер; (7) 
мастер културолог; (8) мастер професор физичког васпи-
тања и спорта; (9) мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије; (10) специјалиста организатор спортске 
рекреације; (11) специјалиста тренер. Лице са наведеном 
врстом стручне спреме из подтач. (1) - (11) ове тачке треба 
да има најмање средње балетско образовање за образовни 
профил играч савремене игре и 10 година играчке праксе, 
односно педагошког рада.

Радно место 5: Наставник играчких предмета у балетској 
школи - предмет: Народна игра: врсту стручне спреме про-
писану Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада Култура, уметност 
и јавно информисање (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020 и 
2/2021) чл. 11. ст. 1. тач. 8. и то: (1) дипломирани етному-
зиколог; (2) дипломирани глумац; (3) дипломирани етно-
лог; (4) дипломирани педагог; (5) дипломирани менаџер у 
уметности; (6) мастер етнолог-антрополог; (7) мастер педа-
гог; (8) мастер драмски и аудивизуелни уметник; (9) мастер 
менаџер; (10) мастер културолог; (11) мастер професор 
физичког васпитања и спорта; (12) мастер професор физич-
ког васпитања и кинезитерапије; (13) специјалиста органи-
затор спортске рекреације; (14) специјалиста тренер. Лице 
са наведеном врстом стручне спреме из подтач. (1) - (14) ове 
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тачке треба да има најмање средње балетско образовање за 
образовни профил играч народне игре и 10 година играчке 
праксе, односно педагошког рада или да је у току студија 
савладало програм Етнокореологије.

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 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 Републике Србије; 5. зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са биографијом 
доставити: попуњен и одштампан пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете РС; 
доказ о одговарајућем образовању (диплому, уверење, 
доказ о стечених 10 година играчке праксе, односно педа-
гошког рада и др.); доказ о неосуђиваности за кривична 
дела наведена под тач. 3. овог конкурса (уверење из каз-
нене евиденције МУП-а РС и уверење надлежног суда које 
није старије од 6 месеци); доказ о држављанству (уверење 
које није старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ 
је приложена диплома о стеченом образовању на српском 
језику, али уколико је диплома стечена на другом језику, 
доказ је јавна исправа о средњем или вишем образовању на 
српском језику или доказ да је положен испит о знању српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); извод МК рођених (са холограмом) и фотокопију лич-
не карте. Докази о испуњености услова под редним бројем 
1., 3.-5. овог конкурса саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ под редним бројем 2. (лекарско уверење) кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду. У пријави обавез-
но навести контакт телефон. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу “Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Информације о конкурсу се могу 
добити од секретара школе путем телефона: 021/529-225. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса доста-
вити непосредно или путем поште на адресу: Балетска шко-
ла у Новом Саду, поштански преградак 261, 21102 Нови Сад 
са назнаком “Пријава на конкурс”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА “9. МАЈ”
21400 Бачка Паланка, Краља Петра Првог 2

тел. 021/6041-472

1. Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021): 1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др.закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада машинство и обрада метала (“Сл. гласник РС” – Про-
светни гласник, бр. 4/2022 и 15/2022); 

2. Наставник практичне наставе у 
машинству

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 139, чл. 140, 141., 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021): 1. да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 и 141. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
машинство и обрада метала (“Сл. гласник РС” – Просветни 
гласник, бр. 4/2022 и 15/2022); 

3. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, услове из чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 

бр. 88/2017, 27/18, 10/2019, 6/2020 и 129/2021): 1. да има 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Техничкој школи “9. 
мај” Бачка Паланка односно први степен стручне спреме 
(завршену основну школу).

ОСТАЛО: 2. има психичку физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дело насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, 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 дискриминаторско 
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
За радна места 1 и 2: Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
европским системом пренос бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогоије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сма-
тра се да има наведено образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина. Кандидати уз попуњен 
пријавни формулар који преузимају са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја http://www.mpn. gov.rs/ достављају: Кратку биогра-
фију или ЦВ; Оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
потврде о петогодишњем радном искуству у струци (уколи-
ко је завршио специјалистички односно мајсторски испит) 
-за радно место 2.; извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци оригинал или оверену фотокопију, 
или трајни са холограмом); уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци оригинал или оверену фотокопију, 
или трајни са холограмом); Доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3. ЗОСОВ-а – уверење из МУП-а (не старије 
од 6 месеци); лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ подноси кандидат пре закључења уговора о раду); 
доказ о знању српског језика, као језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи, (доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику). Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на адресу школе: Техничка школа “9. мај”, 
Краља Петра Првог бр. 2, 21400 Бачка Паланка или донети 
лично у просторије школе, радним даном од 08.00 до 14.00 
часова. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон бр. 021/6041-472.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”

21244 Шајкаш, Петра Драпшина 56
тел. 021/2964-067

1. Наставник математике
89% радног времена

2. Домар

3. Чистачица
50% радног времена

4. Чистачица
место рада Мошорин

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошкогразвоја и уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар достављају школи следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе (за лица која су стекла академско 

звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе 
о завршеним основним академским студијама); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског 
језика - диплома о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или документ о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
за пуштање 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 противчовечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање – 
уверење МУП-а (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој 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 публикацији Националне службе за запошља-
вање “Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе: 
Основна школа “Исидора Секулић” Петра Драпшина 56, 
21244 Шајкаш. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секратара школе на телефон: 021/2964-067.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЗОРАН ПЕТРОВИЋ”

26206 Сакуле, Трг маршала Тита 9
тел./факс: 013/685-109

Педагошки асистент
са 66% радног времена, на одређено време 

до 31.08.2023. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014, 13/2017 
- Одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава и посебне услове утврђене у 
складу са Правилником о педагошком асистенту и андра-
гошком асистенту („Сл. гласник РС” бр. 87/2018) и то: 1. да 
има одговарајуће образовање, завршену најмање средњу 
школу у чертворогодишњем трајању и савладан програм 
обуке у складу са наведеним Правилником. Уколико нема 
дужан је да у року 6 месеци од дана пријема у радни 
однос достави доказ о савладаној обуци, 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван за кривична дела у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања и за које није у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да је државља-
нин Републике Србије; 5. да зна српски језик, пожељно 
је познавање и ромског језика. Услови под тачком 1-5 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова под тачком 1. 
3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на Конкурс, а под тачком 2 
пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: диплому или ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној школи и доказ о 
савладаној обуци уколико га има, извод из казнене евиден-
ције (прибавља сваки кандидат у полицијској управи према 
месту рођења, а лица рођена у иностранству према месту 
пребивалишта), уверење о држављанству са холограмом 
или оверену фотокопију уверења о држављанству РС (које 
није старије од 6 месеци), доказ да је стекао образовање 
на српском језику или је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе (дипло-
ма издата на српском језику која је приложена као доказ 
под тачком 1. сматра се доказом о знању српског језика и 
очитану ЛК и оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених са холограмом. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете. Потребну документацију, заједно са кратком био-
графијом, адресом и штампаним пријавним формуларом 
достављају Школи на адресу Основна школа „Зоран Пет-
ровић” Сакуле, Трг маршала Тита бр. 09, у року од 15 дана 
од објављивања Конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОШ “МЛАДА ПОКОЛЕЊА”
26210 Ковачица, Маршала Тита 33

Наставник физике
са 60% радног времена

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање, под којим 
се подразумева образовање прописано Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник РС”, број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/20222 и 
15/2022) и то у једном од звања: (1.) професор физи-
ке, (2.) дипломирани физичар, (3.) професор физике и 
хемије, (4.) дипломирани педагог за физику и хемију, (5.) 
професор физике и основа технике, (6.) дипломирани 
педагог за физику и основе технике, (7.) професор физи-
ке и математике, (8.) дипломирани астрофизичар, (9.) 
дипломирани физичар за примењену физику и информа-
тику, (10.) професор физике и хемије за основну школу, 
(11.) професор физике и основа технике за основну шко-
лу, (12.) дипломирани физичар за примењену физику, 
(13.) професор физике за средњу школу, (14.) дипломи-
рани физичар истраживач, (15.) дипломирани професор 
физике и хемије за основну школу, (16.) дипломирани 
професор физике и основа технике за основну шко-
лу, (17.) дипломирани физичар за општу физику, (18.) 
дипломирани физичар за теоријску и експерименталну 
физику, (19.) дипломирани педагог за физику и опште-
техничко образовање ОТО, (20.) дипломирани астроном, 
смер астрофизика, (21.) професор физике-информатике, 
(22.) дипломирани физичар-медицинска физика, (23.) 
дипломирани професор физике-мастер, (24.) дипломи-
рани физичар-мастер, (25.) мастер физичар, (26.) мас-
тер професор физике, (27.) мастер професор физике и 
хемије, (28.) мастер професор физике и информатике, 
(29.) дипломирани физичар-мастер физике-метеороло-
гије, (30.) дипломирани физичар-мастер физике-астро-
номије, (31.) дипломирани физичар-мастер медицинске 
физике, (32.) дипломирани професор физике-хемије, 
мастер, (33.) дипломирани професор физике-инфор-
матике, мастер, (34.) дипломирани физичар-професор 
физике, мастер, (35.) дипломирани физичар-теоријска 
и експериментална физике, мастер, (36.) дипломира-
ни физичар-примењена и компјутерска физика, мас-
тер, (37.) дипломирани физичар-примењена физика и 
информатика, мастер, (38.) дипломирани физичар-про-
фесор физике и основа технике за основну школу, мас-
тер, (39.) дипломирани физичар-професор физике и 
хемије за основну школу, мастер, (40.) мастер професор 
математике и физике, (41.) мастер професор информа-
тике и физике, (42.) дипломирани физичар-информати-
чар, (43.) мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима из области физике; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела: насиље у породици; одузимање малолет-
ног лица; запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење; за кривично дело примање 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 дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна словачки језик, као језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад у овој школи за предмет 
физика. Докази о испуњавању услова, који се подносе 
приликом конкурисања: пријавни формулар са интер-
нет сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; потписана биографија кандидата; оригинал или 
оверена копија (код јавног бележника) дипломе о посе-
довању једног од горе наведеног стручног звања; ориги-
нал или оверена копија (код јавног бележника) уверења 
о држављанству; оригинал или оверена копија (код 
јавног бележника) уверења о неосуђиваности; доказ 
о знању словачког језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад у овој школи за предмет физика (сматра 
се да кандидат поседује знање словачког језика ако је 
на том језику стекао основно, средње, више или високо 
образовање или је положио испит из словачког језика по 
програму одговарајуће високошколске установе). Рок за 
подношење пријава је 8 осам дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” НСЗ. Лице задужено за 
давање обавештења о јавном конкурсу: секретар Мар-
тин Бабка, e-mail: kovacicaskola@gmail.com или телефон: 
013/661-132. Пријаве ес подносе на горе наведену адре-
су. Конкурс за пријем у радни однос спроводи конкурсна 

комисија, коју је директор именовао посебним решењем. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психолошкој проце-
ни способности за рад са децом и ученицима. 

Наставник српског језика као 
нематерњег у одељењима са словачким 
наставним језиком у 2. циклусу основног 

образовања и васпитања
УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање, под којим се 
подразумева образовање прописано Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, 
број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/20222 и 15/2022) и то у једном од звања: (1.) 
професор српског језика и књижевности у одељењима за 
националне мањине, (2.) професор српскохрватског јези-
ка и југословенске књижевности за наставу у школама са 
мађарским, русинским или румунским наставним језиком, 
(3.) дипломирани филолог (србиста-српски језик и линг-
вистика) - мастер, (4.) професор српског језика и књи-
жевности, (5.) професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, (6.) професор српске књижевности 
и језика, (7.) професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу, (8.) дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језици, (9.) дипломирани фило-
лог српске књижевности са јужнословенским књижевнос-
тима, (10.) професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност, (11.) 
професор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик, (12.) професор срп-
скохрватског језика и опште лингвистике, (13.) професор 
за српскохрватски језик са јужнословенским језицима, (14.) 
професор српскохрватског језика са источним и западним 
словенским језицима, (15.) професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенске књижевности и општу 
књижевност, (16.) професор југословенске књижевности 
са страним језиком, (17.) дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност, (18.) дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик, (19.) мастер филолог (студијски 
програми: Српски језик и књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филоло-
гија (српски језик и лингвистика), Српски језик као страни; 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компа-
ративна књижевност, (20.) мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Филоло-
гија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна 
књижевност, Компаративна књижевност са теоријом књи-
жевности, (21.) мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). Лица која су 
стекла академско звање мастер, морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским про-
грамима Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са компаратистиком, 
Српска филологија: српски језик и књижевност, Србистик. 
Лица из претходно наведених тачака 3 до 20 у обавези су 
да положе испите из (1.) Методике са основама глотоди-
дактике, (2.) Методике наставе српског као нематерњег 
језика, (3.) Методичке праксе и (4.) испит из српског језика 
у контакту са мађарским/словачким језиком (за мађарску 
и словачку национану мањину или Лингвистику у контак-
ту (Контактну лингвистику, Теорију језика у конктакту) за 
остале националне мањине. Лица из претходно наведених 
тачака 3 до 20 треба да савладају обуку за наставу српског 
као нематерњег језика у трајању од 20 сати у организацији 
Завода за унапређивање образовања и васпитања – Цен-
тар за професионални развој запослених у образовању; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела: насиље у породици; одузимање малолет-
ног лица; запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење; за кривично дело примање или давање 
мита; за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњавању услова, који се подносе приликом 
конкурисања: пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; потписана 
биографија кандидата; оригинал или оверена копија (код 

јавног бележника) дипломе о поседовању једног од горе 
наведеног стручног звања; оригинал или оверена копија 
(код јавног бележника) уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена копија (код јавног бележника) уверења о 
неосуђиваности; оригинал или оверену копију (код јавног 
бележника) уверења о положеним испитима из (1.) Мето-
дике са основама глотодидактике, (2.) Методике наставе 
српског као нематерњег језика, (3.) Методичке праксе и 
(4.) испит из српског језика у контакту са словачким јези-
ком (за словачку национану мањину) – уколико кандидат 
има звање од тачке 3 до 20. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” НСЗ. Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: секретар Мартин Бабка, e-mail: kovacicaskola@
gmail.com или телефон: 013/661-132. Пријаве се подносе 
на горе наведену адресу. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија, коју је директор именовао 
посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о психо-
лошкој процени способности за рад са децом и ученицима. 

Олигофренопедагог

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање, под којим 
се подразумева образовање прописано Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник РС”, број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/20222 и 15/2022) и то у једном од звања: 
(1.) професор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом ментално ометеном у развоју, (2.) дипломирани 
дефектолог-олигофренолог; (3.) мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм „Специјална едукација и рехабилитација особа са 
тешкоћама у менталном развоју”; (4.) дипломирани дефе-
ктолог-мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм „Специјална едукација и реха-
билитација особа са тешкоћама у менталном развоју”; (5.) 
мастер дефектолог, који је на основним академским сту-
дијама завршио студијски програм за специјалног едукато-
ра; (6.) дипломирани дефектолог-мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног едукатора; (7.) мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 
(8.) дипломирани дефектолог-мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела: насиље у породици; одузимање малолет-
ног лица; запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење; за кривично дело примање или давање 
мита; за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски односно словачки језик, као језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад у овој школи. Докази 
о испуњавању услова, који се подносе приликом конку-
рисања: пријавни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; потписана 
биографија кандидата; оригинал или оверена копија (код 
јавног бележника) дипломе о поседовању једног од горе 
наведеног стручног звања; оригинал или оверена копија 
(код јавног бележника) уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена копија (код јавног бележника) уверења 
о неосуђиваности; доказ о знању српског језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (сматра се да кандидат 
поседује знање српског / словачког језика ако је на том 
језику стекао основно, средње, више или високо образо-
вање или је положио испит из српског / словачког језика 
по програму одговарајуће високошколске установе). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” НСЗ. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу: секретар Мартин Бабка, 
e-mail: kovacicaskola@gmail.com или телефон: 013/661-132. 
Пријаве се подносе на горе наведену адресу. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи конкурсна комисија, коју 
је директор именовао посебним решењем. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психолошкој процени способности за 
рад са децом и ученицима.

Наука и образовање
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ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
Ковин

1. Наставник физичког и здравственог 
васпитања

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

функције директора школе

2. Наставник историје
са 95% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, до повратка са функције директора 

школе

3. Наставник енглеског језика
са 11,11% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана до повратка са функције директора 

школе

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1. да поседују одговарајуће образовање из чл. 140, Закона 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021), у складу са Законом о високом образо-
вању (“Службени гласник РС” бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 
- др. закон 67/2019, 6/2020-др закони, 11/2021 - аутентично 
тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон) стечено: -на 
основним студијама у трајању од четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. год. - на студијама другог степена (мастер акдем-
ске студије, мастер струковне студије, специјаистичке 
академске студије) и то: студије другог степена, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, студије другог степена из области педагошких 
наука, или интрдисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трандисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне односно стручне области, 
или области педагошких наука, при чему ови кандидати 
морају да имају завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Обавезно образовање из члана 140 Закона 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 
6/2020) је образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечених на високошколској установи у 
току студија, или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи 
у складу са Европским системом преноса бодова. Обавезно 
образовање из члана 140 Закона основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020) наставник, је обаве-
зан да стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Сматра се да наставник, васпитач и стручни 
сарадник који је у току студија положио испите из педаго-
гије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има одговарајуће образовање Степен и 
врста образовања морају бити у складу са чл. 3 ст. 1 т. 12. 
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), односно наставу из 
предмета 1) физичко и здравствено васпитање чл. 3 ст. 1 т. 
12 може да изводи лице које је стекло високо образовање 
и то: професор физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичког васпитања - дипло-
мирани тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске 
рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања и кинезите-
рапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта, професор спорта и физичког 
васпитања, професор спорта и физичке културе, мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет). 2) Наставу из предмета историја чл. 3 
ст. 1 т. 6 може да изводи лице које је стекло високо образо-
вање и то: професор историје и географије, дипломирани 
историчар, мастер историчар, дипломирани историчар - 
мастер, мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломирани - 
мастер треба да имају завршене основне академске студије 
историје. 3) Наставу из предмета енглески језик чл. 3 ст. 1 
т. 3. алин. 1 може да изводи лице које је стекло високо 
образовање и то: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност; дипломирани филолог 
англиста; дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности; мастер филолог (студијски програм Англистика; 

студијски програм или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Енглески језик и књижевност). Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају имати претходно 
завршене основне академске студије из области предмета, 
односно на студијским групама / програмима: Језик, књи-
жевност, култура, модул Енглески језик и књижевност; 
Енглески језик и књижевност; Англистика, Енглески језик и 
књижевност са другом страном филологијом. 2. Да имају 
положен стручни испит (дозвола за рад – лиценца), 3. да 
поседују психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, 4. да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривично дело из чл. 139, ст. 1, т. 3, (Закона осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021), односно за за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. да поседују држављанство Републике Србије, 
6. да знају језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Напомена: кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријавни формулар мора 
бити потписан. Уз копију пријавног формулара кандидати 
треба да приложе: ЦВ, краћа животна и радна биографија, 
доказ о одговарајућем образовању: оверени препис дипло-
ме / о стеченом образовању, оверени препис потврде, уве-
рења или друге исправе, факултета о положеним испитима 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина, (за 
кандидате који су високо образовање стекли по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године); доказ о положеном стручном испиту (дозво-
ла за рад – лиценца) - оверени препис уверења / потврде о 
положеном стучном испиту - дозвола за рад-лиценца) изда-
та од министарства/покрајинског секретаријата за овразо-
вање; уверење надлежне полицијске управе/суда да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела дело из чл. 139, ст. 1, т. 3, (Закона основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020, 129/2021) 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
на прописаном обрасцу са холограмом; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); 7) доказ о позна-
вању српског језика: само за кандидате који образовање 
нису стекли на српском језику -оверени препис уверења, 
сертификата, потврде, или друге исправе одговарајуће 
образовне установе да је кандидат положио испит из спрс-
ког језика. Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија имано-
вана решењем в.д. директора школе. Комисија има нај-
мање три члана. Секретар установе пружа стручну подршку 
конкурсној комисији. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 закона, у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који испуњавају услове конкурса у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Уколико је већ извршена психолошка процена способности 
(у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на кон-
курс), кандидат ће у пријави назначити када и где је извр-
шена. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе. Разговор са кан-
дидатима обавиће се у просторијама школе, о чему ће кан-
дидати бити накнадно обавештени. Комисија сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу школском одбору у року од 8 дана од дана 
достављања решења. Школски одвор одлучује о жалби у 
року од 15 дана од дана подношења. Неће се разматрати 
пријаве које су неблаговремене, непотпуне, уз које нису 
приложени докази који се траже конкурсом, као ни пријаве 
оних кандидата који не испуњавају услове у погледу обра-
зовања, врсте и степена стручне спреме. Школа обрађује 
податке о личности које јој достављају потенцијални канди-
дати у контексту своје пријаве на конкурс (лични подаци, 
образовање, досадашња каријера и сл). Лични подаци се 

обрађују у складу са важећим Законом о заштити података 
о личности (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2018). а у циљу обраде 
и потврде пријаве кандидата, што укључује и приложену 
документацију. Основ обраде података о личности канди-
дата је пристанак лица чији се подаци обрађују, а који пре-
ма условима прописаним Законом не мора бити у писменој 
форми, тако да се пристанком кандидата за сврхе конкури-
сања за посао сматра слање података и документације 
поштом на адресу школе, као и чињеница да је кандидат 
пре слања података био упознат и да је прочитао Опште 
информације о заштити података о личности кандидата 
који конкуришу за посао. Лице на које се подаци односе 
има право да опозове пристанак у сваком тренутку. Опозив 
пристанка не утиче на допуштеност обраде која је вршена 
на основу пристанка пре опозива. Подаци о личности се 
чувају док се не испуни сврха и основ обраде података, 
односно обрађују се током целокупног процеса селекције 
кандидата, као и након закључења уговорног односа (уко-
лико се исти реализује), у складу са правилима прописаним 
интерним актима и прописима, тј. законском обавезом 
чувања података и документације, а посебно у складу 
законским одредбама.Подаци о личности кандидата у вези 
са којима је донета одлука да се не закључи уговор о раду, 
чувају се 1 годину, рачунајући од завршетка поступка 
селекције. Рок за пријаву на Конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Националне службе за 
запошљавање “Послови”. Потребну документацију заједно 
са одштампаним и потписаним пријавним формуларом кан-
дидати достављају на адресу школе ОШ “Ђура Јакшић”, ЈНА 
34, 26220 Ковин, са назнаком “За конкурс”. Информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе на телефон 
013/741-081.

ОСНОВНА ШКОЛА
„2. ОКТОБАР”
26322 Николинци

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат који се пријављује на наведени кон-
курс, треба да испуњава услове које су прописани чланом 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања и чланом 3 став 1 тачка 9. Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи: - поседовање одговарајућег високог обра-
зовања (НОКС ниво VII/1 или VII/2 које је стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005 године. Лице из 
члана 140 става 1)тачке 1 подтачка (2) ЗОСОВ мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета. Кандидат, поред одговарајућег образовања треба: да 
поседује психичке физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и румунски језик на којем се 
остварује образовно – васпитни рад; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, ускладу са законом, утврђено дискривмина-
торно понашање на страни кандидата. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси следеће доказе: радну биографију 
(ЦВ), попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
стеченом образовању (кандидати који имају високо образо-
вање стечено на студијама другог степена достављају ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе првог и дру-
гог степена); оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених, уверење полицијске управе да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вична дела и дискриминаторно понашање из члана 139 ст. 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 2 месеца, рачунајући до дана истека 
рока за пријаву на конкурс), уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак и да 
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није покренута истрага, фотокопију важеће личне карте 
или очитану биометријску личну карту, доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – 
румунски језик (кандидат мора да има стечено средње, 
више или високо образовање на румунском језику или да 
има положен испит из румунског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе), доказ о знању српског 
језика у обавези су да доставе само кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику (доказ 
да је стечено средње образовање на српском језику или 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; кандидат наставник 
разредне наставе може доставити доказ да има положен 
испит из српског језика са методиком по програму одго-
варајуће високошколске установе). Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду, доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. Пријаве са потребном докумен-
тацијом о испуњености предвиђених услова достављати 
препорученом поштом или лично у затвореној коверти, на 
адресу: ОШ „2. октобар” Николинци, ул. Главна 42, 26322 
Николинци, са назнаком „Конкурс за наставника математи-
ке”. На полеђини коверте обавезно написати име, презиме, 
адресу и број телефона. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Документација се неће враћати кандидатима. 
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Директор доноси решење о избору кандида-
та по конкурсу у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе конкурсне комисије. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем теле-
фона 013/655-135.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА”

ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 179

тел. 013/2345-071

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које 
испуњава услове из члана 122, став 5, члана 139 и чла-
на 140 ст 1 и 2, Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника у основној школи, односно 
педагога или психолога, стечено 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; на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице из става 1, тачка 1) под тачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; да има дозволу за рад (лиценцу) односно 
положен стручни испит за наставника или стручног сарад-
ник; да је прошло обуку и да има положен испит за дирек-
тора установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора 
установе положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и да није покренута истрага; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик, 
као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да има најмање осам година радног 
стажа у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс под-
несу: одштампан, попуњен и потписан пријавни формулар 
са заваничне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (htp://www.mnp.gov.rs). Кан-
дидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава 

наведене услове, и то: оверену копију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу; уве-
рење надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак и да није покренута истрага, уверење 
издато од надлежне полицијске управе о казненој евиден-
цији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, оба уверења 
не старија од 6 месеци; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (у оригиналу или оверену фотокопију), не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених (фотоко-
пија), фотокопију важеће личне карте или очитану био-
метријску личну карту; доказ да кандидат зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само 
кандидат који образовање није стекао на српском језику), 
кандидат доставља потврду одговарајуће високошколске 
установе да је положио испит из српског језика у ориги-
налу или оверену фотокопију; потврда о радном искуству 
најмање 8 година радног искуства у области образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(у оригиналу), уверења о завршеној обуци и положеном 
испиту за директора (пријава која не буде садржала уве-
рење о положеном испиту за директора школа неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидт ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе); 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, прибавља 
се пре закључења уговора о раду на одређено време. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор директо-
ра, комисија цени доказ о резултату стручно педагошког 
надзора у раду кандидата извештај просветног саветника 
(уколико је кандидат имао појединачни стручно-педагош-
ки надзор), резултат стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања школе (овај доказ дос-
тављају само кандидати који су раније вршили дужност 
директора установе), Доставити и биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе.Сви докази прилажу се у оргиналу или у 
овереним фотокопијама не старијим од шест месеци. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом и прилозима достављају се искључиво поштом 
на адресу: Основна школа “Борисав Петров Браца” Панче-
во, Жарка Зрењанина 179, 26000, Панчево, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора” или лично у секрета-
ријату школе. Додатне информације могу се добити путем 
телефона: 013/2345071.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН АРАНЂЕЛОВИЋ“

Црвена Река
тел. 018/4858-806

Наставник ликовне културе
са 50 норме, на одређено време до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24 /05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), потребно 
је да кандидат испуњава и посебне услове прописане чла-
новима 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20, 
129/21) и то да: 1) има одговарајуће образовање пропи-
сано чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и чланом 3 став 1 тачка 4 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (Сл. гласник РС бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 
и 16/2022.) т.ј. да је стекао једно од звања: дипломирани 
сликар, академски сликар - ликовни педагог, академски 
графичар - ликовни педагог, академски вајар - ликовни 
педагог, дипломирани сликар - професор ликовне култу-
ре, дипломирани графичар - професор ликовне културе, 
дипломирани вајар - професор ликовне културе, дипло-
мирани графички дизајнер - професор ликовне културе, 
дипломирани уметник нових ликовних медија - професор 
ликовне културе, дипломирани уметник фотографије - 
професор ликовне културе, дипломирани сликар - профе-
сор, дипломирани вајар, дипломирани вајар - професор, 
дипломирани графички дизајнер, дипломирани архите-
кта унутрашње архитектуре, дипломирани сликар зидног 
сликарства, дипломирани графичар, дипломирани гра-
фичар - професор, професор ликовних уметности, мастер 
ликовни уметник (завршене основне академске студије из 
области ликовне уметности, односно примењене уметности 
и дизајна), мастер примењени уметник (завршене основне 
академске студије из области ликовне уметности, однос-
но 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 примење-
не уметности и дизајна), лице са завршеним факултетом 
ликовних уметности, лице са завршеним факултетом при-
мењених уметности, лице са завршеним факултетом при-
мењених уметности и дизајна; дипломирани костимограф; 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); дипломирани сценограф, 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из става 1.тач. 1), 
3), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, 
а из става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора 
о раду.Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар са званичне интернет странице, 
потребно је да кандидат достави школи: кратку биографију 
(ЦВ) и, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем обра-
зовању, степену и врсти стручне спреме, кандидати који 
су стекли академско звање мастер достављају и оверену 
фотокопију дипломе са основних академских студија);, 
прописани чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, у складу са чланом 3 став 1 тачка 
4 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; уверење да није 
осуђиван за наведена кривична дела које издаје надлежна 
полицијска управа (МУП) оригинал не старији од 6 месе-
ци; потврду Повереника за заштиту родне равноправности 
да није у складу са законом утврђено дискриминаторско 
понашање (не старије од 6 месеци – оригинал или оверена 
фотокопија), оригинал или оверену фотокопију уверења о 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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држављанству РС (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених на 
прописаном обрасцу са холограмом; уколико диплома није 
издата на српском језику, потврду да зна српски језик, а за 
лица која нису стекла образовање на српском језику - доказ 
о положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) прилаже изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Одлуку о избору кандидата донеће директор шко-
ле. Неће се разматрати пријаве које су неблаговремене, 
непотпуне, уз које нису приложени докази који се траже 
конкурсом, као ни пријаве оних кандидата који не испуња-
вају услове у погледу образовања, врсте и степена струч-
не спреме. Подаци који се прикупљају биће искоришћени 
искључиво у сврху обраде података у конкурсном поступку 
у складу са Законом о заштити података о личности („Сл. 
гласник РС”, бр. 87/18). Пријавни формулар са конкурсом 
траженим документима и доказима о испуњавању услова, 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, на адресу: лично у школи или на адресу: ОШ „Јован 
Аранђеловић”, Црвена Река 18313, са назнаком „За кон-
курс”. Контакт особа: секретар школе, тел. 018/4858-806.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛОШ САВИЋ”

12112 Лучица
тел. 012/566-266

Наставник хемије
за 40% радног времена, на одређено време, 

до повратка запослене са трудничког 
боловања

УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни однос 
под условима: 1) да има одговарајуће високо образовање, 
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије) или б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик - образовно васпитни рад се остварује на срп-
ском језику. Докази о испуњености услова под 1) и 3)–6) 
саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у виду 
оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
најкасније у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност законских услова кандидата за пријем у радни однос, 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва, а затим се кандидати у року од осам дана упућују на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандар-дизованих поступака. Директор уста-
нове доноси решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од осам дана од дана када му конкурсна комисија, 
после обављеног разговора са кандидатима, достави 
образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве по конкурсу. Пријавни формулар и потребну докумен-
тацију треба послати на адресу Школе: Основна школа 
“Милош Савић”, 15. октобар бб., 12112 Лучица. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе на телефон 012/566-266.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ”

12320 Жагубица, Хомољска бб.

Васпитач
на одређено време до повратка запослене 

са одсуства за време трудноће, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред законом предвиђених општих услова за 
обављање послова и потребне документације, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар објављен на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз пријаву кандидати су дужни да имају и о истом 
поднесу, у оригиналу или овереној копији доказ: 1. о одго-
варајућој врсти и степену стручне спреме, и то: одгова-
рајуће образовање на студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем (диплома или уверење о заврше-
ном вишем образовању); 2. о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење); 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 родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(извод из казнене евиденције МУП-а и потврда повереника 
о заштити равноправности, не старије од шест месеци); 4. 
да има држављанство Републике Србије (уверење, не ста-
рије од шест месеци); 5. извод из матичне књиге рођених 
(уверење, не старије од шест месеци); 6. о познавању јези-
ка на коме се остварује васпитно-образовни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 1), 3), 4), 5) 
и 6) подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 
2) овог члана пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узети у обзир. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор уста-
нове, у складу са законом и општим актом установе. Кон-
курс ће бити објављен у листу Националне службе за запо-
шљавање „Послови”. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања. Саставни део ове одлуке је и текст конкурса 
за избор кандидата. Пријаве слати на адресу: Предшкол-
ска установа „Полетарац”, Хомољска бб, 12320 Жагубица. 
Ближе информације могу се добити на број: 012/7643-116.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

12311 Топоница, Маршала Тита 14

Стручни сарадник – педагог школе
на одређено време, ради замене одсутно 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат, поред општих услова за заснивање 
радног односа у складу са чл. 24 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24 /05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука 
УС и 95/18 - аутентично тумачење), и услове из чл. 139, 
чл. 140, чл. 142, чл. 143 и чл. 144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), 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, 13/18, 
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 да: а) има одговарајуће образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. б) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; в) 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 родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-

браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) има држављанство Републи-
ке Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: биографију, пријавни формулар, диплому о стеченом 
одговарајућем образовању (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (оргинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци), доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику), извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија), уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду; уверење из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван за кривична дела прописана чл. 139 ст. 1 
тач.3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(оргинал или оверена фотокопија уверења, не старије од 
6 месеци), потврда да се не води поступак за заштиту од 
дискриминације, као и да није донето мишљење да је кан-
дидат повредио одредбе Закона о забрани дискриминације 
(потврда Повереника за заштиту равноправности- канди-
дат потврду може прибавити од Повереника и обраћањем 
путем мејла, који се налази на званичној страници Пове-
реник за заштиту равноправности) доказ о знању српског 
језика, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Подаци који се прикупљају биће иско-
ришћени искучиво у оквиру обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду.
Сва остала документа су саставни део пријаве на конкурс. 
Избор се врши у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. У складу са чланом 154. Зако-
на о основама ситема образовања и васпитања, кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
Школи најкасније у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Комсија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, у року од 8 дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава.Кандидати који уђу у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 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 разго-
вора са кандидатима. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом у затвореној коверти, са назнаком “Конкурс 
за избор стручног сарадника- педагог, на адресу: Основ-
на школа “Ђура Јакшић” Топоница, Маршала Тита 14, 
Топоница, 12311 Мало Црниће, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Све информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе на број телефона 012/266-
396 и на имејл: osdjuratoponica.mc@gmail.com, сваким рад-
ним даном од 8 до 12 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и ако има: за 
медицинску сестру-васпитача: 1) више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или специјалистичке 
струковне студије), на којима је оспособљено за рад са 
децом јасленог узраста; средње образовање у трајању од 
четири године; 2) психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 3) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну 
личну и радну биографију, са адресом и контакт телефо-
ном; диплому о стеченом образовању; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству РС – не старије 
од 6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
МУП-а) – не старије од 6 месеци; пријавни формулар (Обра-
зац пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја). 
Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене 
копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним формуларом, достављају установи. 
Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ 
којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завршетку 
конкурса предата документа се неће враћати кандидати-
ма. Пријаве се подносе лично или путем поште (са поврат-
ницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица Вре-
балов” Пожаревац, Вука Караџића бр. 1, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код директора и секретара Предшколске установе „Љуби-
ца Вребалов” Пожаревац и преко телефона 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

12000 Пожаревац, Симе Симића 3

Стручни сарадник – педагог
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за радно место струч-
ног сарадника педагога, поред општих услова за сазни-
вање 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), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане одредбама 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, односно да: 1) поседује одговарајуће образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области из одговарајућих предмета, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплиноване срудије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области педагошких наука; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) зна српски језик; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 6) Повереник 
за заштиту равноправности - потврда којом се утврђује 
да не постоји дискриминаторно понашање (потврда се 
може прибавити и путем маила). Уз пријаву доставити: 
попуњен пријемни формулар скинут са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
пријаву на конкурс са краћом биографијом; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оригинал 
уверење о држављанству Републике Србије или овере-
на копија, не старија од шест месеци; оригинал извод 
из матичне књиге рођених или оверена копија; уверење 
из казнене евиденције надлежне полицијске управе о 
неосуђиваности за кривична дела наведена чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, не старији од шест месеци. Доказ надлежног 
суда да се против кандидата не води кривични поступак; 
Лекарско уверење, које се доставља пре закључења Уго-
вора о раду са изабраним кандидатом. Избор се врши 
у складу са Законом основама система образовања и 
васпитања. У складу са чланом 154 Закона о основама 
система образовања и васпитања, 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 Школи најкасније у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Рок за пријављи-

вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
са траженом документацијом послати на горе наведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за избор стручног сарад-
ника педагога”, или непосредно у запечаћеној коверти. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10

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

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
а) има одговарајуће образовање: за наставника и стручног 
сарадника у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - други закон, 27/2018 (II) - други закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/21) и са Правилником о степену и врсти обра-
зовања 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, 13/18, 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/22); б) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи који се прилажу: попуњени пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; биографија са оба-
везним навођењем адресе становања и броја телефона; 
оверена фотокопија дипломе (лица са завршеним студија-
ма другог степена достављају и диплому и додатак дипло-
ми првог и другог степена студија); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о неосуђиваности из МУП-а (не старије од 6 месеци); 
потврда одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из страног језика (само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви докази и који испуњавају услове за оглашене послове, 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака о чему 
ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су 
навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама школе, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на контакт адресе које 
су навели у својим пријавама. Доказ о испуњености услова 
из тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закључења уго-
вора о раду (лекарско уверење не старије од 6 месеци које 
издаје надлежна установа). Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“ НСЗ. Пријаве 
са доказима достављати у затвореној коверти са назнаком 
„За конкурс” на горе наведену адресу, лично или поштом.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖИВКО ЉУЈИЋ”

31320 Нова Варош, Ђачка 37

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, и 
то: а) да имају одговарајуће образовање – I степен стручне 
спреме, односно завршена основна школа; б) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) 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 родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) да имају држављанство Републике Србије; д) да знају 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз попуњен пријавни формулар, који се преу-
зима са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у рокуод 8 дана од дана објављивања кон-
курса и то: оверен препис или оверену фотокопију доказа 
о завршеном I степену стручне спреме, односно заврше-
ној основној школи; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), уверење о 
неосуђиваности издато од МУП-а Републике Србије (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су образо-
вање стекли на том језику). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци) доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране, као ни фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа (суда, органа општин-
ске-градске управе, јавног бележника). Пријаве са докази-
ма о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати 
у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком 
“Пријава на конкурс”, на адресу Основна школа “Живко 
Љујић” 31320 Нова Варош, Ђачка 37. или донети лично у 
школу, радним даном, од 08.00 до 14.00 часова.

ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: лице треба да испуњава услове прописане 
чланом 122, 123, 139 и 140 став 1 и 2 Закона и услове 
из Правилника о ближим условима за избор директора 
установе образовања („Сл. гласник РС” 108/15) и то: 1) 
да има одговарајуће образовање за наставника гимна-
зије, за педагога или психолога школе стечено: 1) на сту-
дијама другог степена- (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно, стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та. (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да има посихичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетних лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примања или давања мита; за кривична дела 
из групе кривничних дела против полне слободе; против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 6) 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, 7) да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 8) да има положен испит 
за директора установе; 9) да кандидат није правоснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти; 10) да није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе за спровођење истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре доношења оптужног пред-
лога за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (не старије од шест месеци); оригинал / ове-
рену фотокопију уверења МУП да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за наведена кривична дела из 
чл. 139 став 1 тачка 3) ЗОСОВ - не старије од шест месе-
ци; оригинал / оверену фотокопију уверења о држављан-
ству - не старије од шест месеци; доказ о знању српског 
језика на којем се остварује образовно васпитни рад, дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику; оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
оригинал / оверену фотокопиују потврде о радном стажу, 
најмање осам година стажа у области образовања и вас-
питања после стеченог одговарајућег образовања (издату 
по објављивању конкурса); оригинал / оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора (пријава ће се 
сматрати потпуном уколико кандидат нема положен испит 
за директора школе, али је изабрани кандидат дужан да га 
положи у року од две године од дана ступања на дужност); 
оригинал / оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци); оригнал / оверену 
фотокопују уверења надлежног привредног суда да канди-
дат није правноснажно осуђиван за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (не старије од шест месеци); ори-
гинал / оверену фотокопију уверења надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе за спровођење истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога за наведена кривична дела (не старије од шест 
месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако га 
поседује, а уколико је кандидат претходно обављао функ-
цију директора школе и доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 
пријаву на конкурс, са радном биографијом и прегледом 
кретања у служби и стручним усавршавањем, план и про-
грам рада директора школе. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацијум заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, доставља на горе наведену адресу, у затвореној 
коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора шко-
ле”, лично или путем поште. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретрара школе, радним 
даном од 07.00 до 14.00 часова, на тел. 033/712-157.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
31300 Пријепоље, Лоле Рибара 1

Чистачица
са 50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број: 88/17, 27/18 - др. 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: да је стекао одговарајуће 
образовање-основно образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; зна срп-
ски језик. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
пријавом на конкурс и попуњеним и одштампаним пријав-
ним фолмуралом доставља школи. Уз пријаву на конкурс 
са кратком биографијом (ЦВ) и попуњеним пријавним фор-
муларом кандидат је дужан доставити следећу документа-
цију у оргиналу или овереној фотокопији: сведочанства о 
стеченом основном образовању; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о неосуђиваности – уверење из 
казнене евиденције да лице није осуђивано (уверење из 
МУП-а - не старије од 6 месеци); доказ о знању српског јези-
ка (доказ кандидат доставља само уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику); доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду - не старије од 6 месеци). Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-

са. Пријаве на конкурс са кратком биографијом (ЦВ) и са 
потребним документима, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају лично или на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс за пријем у радни однос”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПРОКУПЉЕ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“

18400 Прокупље, Василије Ђуровић Жарки 1
тел. 027/322-636

Наставник клавира
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани музи-
чар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар пијаниста; 
академски музичар пијаниста; мастер музички уметник, 
професионални статус- клавириста; мастер музички умет-
ник, професионални статус камерни музичар, са предходно 
завршеним основним академским студијама клавира.

Наставник хармонике

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани музи-
чар, усмерење акордеониста; дипломирани музичар-акор-
деониста; академски музичар акордеониста; мастер 
музички уметник, професионални статус акордеониста/
хармоникаш; дипломирани музичар – бајаниста; мастер 
музички уметник, професионални статус камерни музичар, 
са предходно завршеним основним академским студијама 
хармонике.

Наставник гитаре

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: дипломирани музи-
чар, усмерење гитариста; дипломирани музичар-гитари-
ста; академски музичар гитариста; мастер музички умет-
ник, професионални статус- гитариста; мастер музички 
уметник, професионални статус камерни музичар, са пре-
дходно завршеним основним академским студијама гитаре.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и следеће услове: да 
има одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривиних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човености и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају одштам-
пани пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства; молбу са краћом биографијом; оверени 
препис или фотокопију дипломе о стеченој сручној спреми; 
извод из књиге рођених у оригиналу или оверен препис; 
уверење о држављанству у оригиналу или оверен препис 
(не старији од 6 месеци); уверење о положеном стручном 
испиту (лиценци) у оригиналу или оверен препис ако га 
кандидат има; уверење да се против лица не води истрага; 
доказ о неосуђиваности. Уколико су кандидати на факулте-
ту имали предмете: психологија и педагогија, пожељно је 
да приложе потврду о положеним наведеним предметима. 
У поступку одлучивања о избору наставника врши се пре-
дходна провера психофизичке и здравствствене способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавања. Лекарско уверење прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријаве 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Прија-
ве се подносе на горе наведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
18407 Житни Поток

тел. 027/364-131

Школски психолог
са 60% 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 чла-
ном 139 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања: потребно је да кандидат има одговарајуће 
високо образовање у складу са чланом 140 Закона, које је 
стекао на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела предвиђена чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови се доказују при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из става 1 тачка, 
члана 139 Закона саставни су део пријаве на конкурс, а 
лекарско уверење прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни да доставе 
диплому или уверење као доказ о стеченом образовању, 
извод из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству. Сва документација прилаже се у оригиналу или као 
оверена копија уз попуњени формулар пријаве на конкурс 
са званичне интернет странице Министарства, поштом или 
непосредно у школи. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 15.МАЈ
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/329-252, 329-052
e-mail: ts15maj@mts.rs

Наставник практичне наставе машинство 
и обрада метала, за образовни профил 
машински техничар моторних возила

са 73% норме

УСЛОВИ: кандидат који испуњава услове прописане чла-
ном 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл гл РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: Послове наставника прак-
тичне наставе у подручју рада машинство и обрада метала 
за образовни профил машински техничар моторних возила 
може да обавља лице које испуњава услове према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школа 
у подручју рада машинство и обрада метала („Сл. гл. РС“ 
бр. 4/2022).

Наставник машинске групе предмета, 
подгрупа предмета технологија за 
компјутерски управљане машине, 

испитивање машинских конструкција, 
аутоматизација и роботика, 

експлоатација и одржавање моторних 
возила, мотори СУС, моторна возила, 

технологија машинске обраде
са 70% норме

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним школа 
у подручју рада машинство и обрада метала („Сл. гл. РС“ 
бр. 4/2022).

Стручни сарадник – психолог
са 50% норме

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школама („Сл. гл. РС“ бр. 4/2022).

ОСТАЛО: наведени Правилници се могу преузети са сајта 
школе: www.ts15maj.edu.rs Уз пријавни формулар који се 
може преузети са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати су 
дужни да доставе: кратку биографију (ЦВ); оригинал или 

Наука и образовање
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оверену фотокопију диплому о стеченом одговарајућем 
образовању (датум овере фотокопије не старији од 6 месе-
ци). Кандидати који су стекли академско звање мастер дос-
тављају и оверену фотокопију дипломе са основних ака-
демских судија. Према Правилнику кандидати уз диплому 
о стеченом одговарајућем образовању достављају и дипло-
му средње школе у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању за подручје рада машинство и обрада метала или 
потврду о најмање три године радног искуства на послови-
ма одговарајућег профила ван образовне установе (важи 
за радно место наставник практичне наставе за образовни 
профил машински техничар моторних возила); уверења о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); орги-
нал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци)-издаје МУП); лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду; доказ о знању српског језика подносе само кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве се подносе на горе наведену 
адресу са назнаком за конкурсну комисију.

ОШ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 
ПРОКУПЉЕ

18400 Прокупље, Кнез Михајлова 55

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Сходно члану 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (Сл. гласник РС бр. 129/2021) 
кандидат треба да испуњава следеће услове за пријем у 
радни однос: да има одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник - Просветни гласник РС“ бр. 15/13); лице 
које је стекло високо образовање на студијама другог сте-
пена-мастер учитељ; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. год.- професор 
разредне наставе.

Наставник српског језика и књижевности
УСЛОВИ: Сходно члану 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 129/2021) 
кандидат треба да испуњава следеће услове за пријем у 
радни однос: да има одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилника о степену и врсти образо-
вања за наставнике и стручне сараднике у основној школи 
(„Сл. гласник - Просветни гласник РС“ бр. 15/13), лице које 
је стекло високо образовање на студијама другог степе-
на-мастер; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. год.

Дипломирани економиста за 
финансијско рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Сходно члану 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 129/2021) 
кандидат треба да испуњава следеће услове за пријем у 
радни однос: да има одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилника о степену и врсти 
образовања за дипломираног економисту за финансијско 
рачуноводствене послове.У основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник РС“ бр. 15/13): лице које је стекло 
високо образовање на студијама другог степена-мастер 
економије; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. год. - дипломирани 
економиста.

ОСТАЛО: Да има физичку, психичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење дос-
тавља кандидат који је изабран, пре закључења уговора о 
раду); да није осуђиван правоснажном пресудом из члана 
139, став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања, да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати достављају: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, диплома о стручној спреми 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење о неосуђива-
ности правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 

или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 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 не ста-
рија од 6 месеци, да зна српски језик (важи само за лице 
које који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику) тада кандидат доставља оригинал писани доказ 
или оверену фотокопију да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
који издаје високошколска надлежна установа. Напомена: 
кандидати, уз осталу документацију, достављају пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете. Документација са пријавним формуларом дос-
тавља се лично или поштом на горе наведену адресу. Рок 
за достављање пријава је 8 дана, од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране.

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
Житорађа, Светосавска 23

тел. 027/8362-020

Помоћни радник - чистач
УСЛОВИ: завршена основна школа. Уз пријаву на конкурс, 
која се доставља на прописаном обрасцу са сајта Минис-
тарства просвете, непосредно или поштом, кандидат је 
дужан да достави доказ о стеченом образовању, потврду 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела предвиђена чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, извод из матичне књиге рођених 
као и потврду о држављанству. Доказ о психофизичкој и 
здравственој способности за рад доставља се непосредно 
пре закључења Уговора о раду.Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања.

СМЕДЕРЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

Смедеревска Паланка, Трг хероја 21
тел. 026/317-194

Васпитач
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 про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или специја-
листичке студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање.

Медицинска сестра –васпитач
УСЛОВИ: средње образовање: средње образовање мед. 
сестра - васпитачког или педијатријског смера; једна годи-
на радног искуства.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. 

ОСТАЛО: кандидати поред услова о стеченом образовању 
морају испуњавати и следеће услове прописане чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања: имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (прибавља се пре закључења уговора о раду); нису 
осуђивани правоснажнном 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од шест месеци, 
оригинал или оверена фотокопија); имају држављанство 
Републике Србије; имају знање српског језика. Уз пријем-
ни формулар, који се попуњава на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја сви 
кандидати достављају следећу документацију: 1. радну и 
личну биографију са адресом и контакт телефоном - ЦВ; 
2. доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе о 

стеченој стручној спреми или уверења о стеченом образо-
вању, ако диплома није уручена); 3. уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал, не старији од шест месе-
ци); 4. доказ о неосуђиваности коју издаје Министарство 
унутрашњих послова (не старије од шест месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); 5. извод из матичне књиге рође-
них (оригинал, не старији од шест месеци). Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована од стране директора. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а осталу потребну документацију, 
заједно са попуњеним и одштампаним пријавним формула-
ром достављају Установи искључиво преко поште на адре-
су: Предшколска установа “Чика Јова Змај”, Трг хероја 21, 
Смедеревска Паланка, са назнаком радног места на које се 
кандидат пријављује. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити разматране. Додатне информације о конкур-
су кандидати могу добити у Правној служби ПУ „Чика Јова 
Змај” или позивањем на број 026/317-194.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник историје
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: занимање - једно од наведених: професор 
историје, професор историје и географије, дипломира-
ни историчар, мастер историчар, дипломирани истори-
чар - мастер, мастер професор предметне наставе, лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани - мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије историје; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способност; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца или да 
нису правоснажном пресудом осуђивани за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, или 
родоскрнављење, за крив.дело примање мита или давање 
мита, за крив.дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање српског језика. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
а заједно са одштампаним пријавним формуларом школи 
достављају: радну биографију, уверење о држављанству 
или извод из матичне књиге рођених, диплому или уве-
рење о стеченом образовању, уверење о неосуђиваности 
које издаје надлежна полицијаска управа, кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику потребно је да 
приложе доказ о знању српског језика. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Потребно је тражена документа приложити у оригиналу 
или оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 6 
месеци). Уверење о држављанству и о неосуђиваности не 
сме бити старије од 6 месеци. Уколико се, уместо дипломе, 
прилаже уверење о стеченом образовању, оно не сме бити 
старије од 6 месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, 
као и пријаве уз које су достављене неоверене фотокопије 
потребних докумената, неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, лично или телефоном 026/4617-380.

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

тел. 026/617-390

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и одредбама Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у ОШ „Др Јован Цвијић” 
у Смедереву. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом средњем 
образовању, и то техничког или економског смера, уверење 
које није старије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија) Полицијске управе да лице није осуђивано правос-
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 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 
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других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије које није старије од 6 месеци, доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (односи се на кандидате који нису образовање стекли 
на српском језику) и радну биографију-пожељно. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријава се 
подноси на формулару за пријаву на конкурс, који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просвете. 
Пријава са неопходном документацијом се може доставити 
непосредно или поштом на адресу: ОШ „Др Јован Цвијић” 
Смедерево, Др Јована Цвијића број 9. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, тел. 026/617-390.

Кувар / посластичар
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и одредбама Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Др 
Јован Цвијић” у Смедереву.Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном средњем образовању, и то смер кувар или произвођач 
прехрамбених производа, уверење које није старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија) Полицијске 
управе да лице није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије које није старије од 6 месеци, доказ о знању 
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (односи се на кандидате који нису образовање стекли 
на српском језику) и радну биографију-пожељно. Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријава се 
подноси на формулару за пријаву на конкурс, који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просвете. 
Пријава са неопходном документацијом се може доставити 
непосредно или поштом на адресу: ОШ „Др Јован Цвијић” 
Смедерево, Др Јована Цвијића број 9. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, тел. 026/617-390.

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и одредбама Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Др 
Јован Цвијић” у Смедереву. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: оверену фотокопију сведочан-
ства о стеченом основном образовању, уверење које није 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија) 
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; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије које није старије од 6 месеци, доказ 
о знању српског језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (односи се на кандидате који нису образовање 
стекли на српском језику) и радну биографију-пожељно. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. Прија-
ва се подноси на формулару за пријаву на конкурс, који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 

просвете. Пријава са неопходном документацијом се може 
доставити непосредно или поштом на адресу: ОШ „Др 
Јован Цвијић” Смедерево, Др Јована Цвијића број 9. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, тел. 026/617-390.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог 

који обавља функцију директора школе 
до повратка са функције, а најдуже до 

14.02.2027. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да поседују одговарајуће образовање прописано чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и чла-
ном 2. став 1 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021 и 
4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022, 15/2022 и 16/2022) и да испуњавају остале 
услове прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да приложе: оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије које 
није старије од 6 месеци, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (осим приправника и других лица која могу заснова-
ти радни однос без положеног одговарајућег испита), 
оригинал или оверену фотокопију уверења које није 
старије од 6 месеци Полицијске управе да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, доказ о знању српског језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате 
који нису образовање стекли на српском језику) и радну 
биографију-пожељно. Кандидати са завршеним мастер 
студијама достављају и оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним академским студијама. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријава се подноси на формулару за пријаву на кон-
курс, који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Пријава са неопходном документацијом се може доста-
вити непосредно или поштом на адресу: ОШ „Др Јован 
Цвијић” Смедерево, Др Јована Цвијића број 9. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, тел. 026/617-390.

Наставник предметне наставе 
математике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да поседују одговарајуће образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) 
и чланом 3. став 1 тачка 9. 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, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 
6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) и да испуњавају 
остале услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу (осим приправника и других лица која могу заснова-
ти радни однос без положеног одговарајућег испита), 
оригинал или оверену фотокопију уверења (не старије 
од 6 месеци) Полицијске управе да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 

најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, доказ о знању српског језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад (односи се на кандидате 
који нису образовање стекли на српском језику) и радну 
биографију-пожељно. Кандидати са завршеним мастер 
студијама достављају и оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним академским студијама. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву на оглас је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријава се подноси на формулару за пријаву на кон-
курс, који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Пријава са неопходном документацијом се може доста-
вити непосредно или поштом на адресу: ОШ „Др Јован 
Цвијић” Смедерево, Др Јована Цвијића број 9. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, тел. 026/617-390.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНА ЈЕВТИЋ”

Кусадак
тел. 026/351-005

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради

 неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да је стекао одговарајуће високо образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и чланом („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021) и чланом 
3 Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник Републике Србије – Просветни гласник”, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021 и 4/2021); 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. 6.Непостојање дискриминаторског понашања 
на страни кандидата утврђен у складу са законом 7) 
кратку биографију. Кандидат уз формулар за пријаву на 
конкурс подноси: 1. доказ о одговарајућој врсти обра-
зовања и степену стручне спреме (оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом високом образовању); 
2. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. доказ о неосуђи-
ваности да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење МУП-а не старије од шест 
месеци); 4. уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци) и извод из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци); 5. доказ о позна-
вању српског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доказ доставља кандидат само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику), 6. непостојање дискриминаторског понашања на 
страни кандидата утврђен у складу са законом 7. кратку 
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биографију. Докази о испуњености услова под тачкама 
1, 3, 4, 5, 6 и 7 саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2. прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар 
који се може преузети са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, те 
да документацију која доказује испуњеност услова кон-
курса, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
и кратком биографијом, поштом или лично (у секрета-
ријату школе радним данима од 8 до 14 часова) доставе 
школи на адресу: ОШ „Брана Јевтић”, Кусадак, Златибор-
ска 2, 11425 Кусадак. Пријаве се достављају у затвореној 
коверти са назнаком „Пријава на конкурс - за наставника 
српског језика на одређено време са непуним радним 
временом 94,44% радног времена до повратка раднице 
са породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета - не отварати”. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима подноси изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Лице задужено за 
давање обавештења о конкурсу је секретар школе, тел. 
026/351-005, радним данима од 10 до 12 часова. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
директор доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима биће обављен у просторијама 
ОШ „Брана Јевтић” у Кусатку. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
11320 Велика Плана

Булевар деспота Стефана 40

Наставник информатике и рачунарства
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство 
Републике Србије, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело, прописано чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број: 88/2017, 27/2018 - др.закони 10/2019, 
27/2018 - др.закони, 6/2020и 129/2021, даље: Закон), 
да има одговарајуће образовање: кандидати за радно 
место наставник, треба да испуњавају услове из чла-
на 140 Закона –што значи да треба да поседују одгова-
рајуће високо образовање стечено на: студијама другог 
степена (мастер академске, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембара 2005. године, а 
изузетно да је стекао одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем, под условом да је тражено образовање стекао 
на језику на коме се остварује тај рад по програму одго-
варајуће високошколске установе, да наставник из ста-
ва 1члана 140 Закона, образовање из члана 142 став 
1 Закона (образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова), је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Потребно је да кандидат испуњава услове у погледу 
степена и врсте образовања, прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС –
Просветни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 
17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 
10/2022 и 15/2022). Кандидати, треба да доставе ори-
гинале или оверене фотокопије следећих докумената 
(обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства просвете 
и да га заједно са потребном документацијом доставе 
Школи у року од осам дана од дана објављивања кон-

курса; диплому или уверење о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених; олбу за 
пријем у радни однос; краћу биографију; доказ о неос-
уђиваности за наведена кривична дела, прописана чла-
ном 139став 1 тачка 3) Закона; доказ да против канди-
дата није покренут кривични поступак и није покренута 
истрага; доказ да се против кандидата не води поступак 
за заштиту од дискриминације; изабрани кандидат је у 
обавези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравстевној способности, достави пре закључења уго-
вора о раду. Психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, врши надлежна служба за запо-
шљавање, пре закључења уговора о раду. Фотокопије 
докумената која нису оверена од надлежног органа 
неће се узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Попуњен пријавни форму-
лар са одговарајућим доказима (документацијом), под-
носе се у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са, у публикацији „Послови“, на адресу: Основна школа 
„Свети Сава” Велика Плана, Булевар деспота Стефана 
бр. 40, 11320 Велика Плана, са назнаком „За конкурс”. 
Контакт за информације је 026/516-021, лице Сузана 
Ристић, секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
11319 Крњево, Николе Пашића 4

Васпитач
за рад у издвојеном одељењу на Савановцу 

(рад са децом у години пред полазак у школу)

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним Законом и ако 
има: 1) високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије по пропи-
су које уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године, на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије; 2) психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимања малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но- васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: потпуну личну и радну биографију са 
адресом и контакт телефоном, ; диплому о стечнемом 
образовању; извод из матичне књиге рођених: уверење 
о држављанству Републике Србије; уверење да канди-
дат није осуђиван (Уверење МУП-а); пријавни формулар 
(Образац пријавног формулара кандидат преузима са 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним формуларом, достављају установи. 
Пре закључења уговора о раду кандидат доставља доказ 
којим потврђује да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана обљављивања оглас у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непутпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. По завршетку конкурса предата документација 
се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лич-
но или путем поште (са повратницом) на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код директора и секретара шко-
ле и преко телефона 026/821-115 или 026/821-951.

ОШ “СВЕТИ САВА”
11300 Смедерево, Металуршка бб.

тел. 069/2352-003

Наставник географије
са 15% радног времена, на одређено време 

до повратка запосленог на рад

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљен 
кандидат који поред општих услова предвиђених чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139 став 1 тачке 1-5 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, а то су: 1. одговарајуће образовање и 
то: за кандидате који конкуришу на радно место наведено 
под тачком 1 - А) да имају одговарајуће високо образовање 
стечено: а) на студијама другог степена (мастер академ-
ске, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, стручне области или 
области педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године, као 
и да има одговарајући степен и врсту образовања пропи-
сану Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), за рад на радном месту 
на које конкурише; Б) у складу са чланом 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидати 
који конкуришу на наведена радна места обавезни су да 
имају образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има образовање из става 1 члана 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема образовање из члана 142 став 1 обавезан је да 
га стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу; 2. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
за које у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. знање 
српског језика и језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4) и 5) 
су саставни део пријаве на конкурс, а доказ под тачком 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни форму-
лар, а који се може преузети на Званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs - формулар за пријем у радни 
однос у установама образовања и васпитања) и радном 
биографијом (ЦВ) доставити: оверен препис/оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; оригинал/оверену фотокопију уверења надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за наведе-
на кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал/ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (јези-
ка на коме се остварује образовно-васпитни рад) дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључења уговора о раду. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос, упућује кандидате на психолошку процену 
способности, сачињава листу кандидата који испуњавају 

Наука и образовање
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услове за пријем у радни однос, обавља разговор са кан-
дидатима, сачињава образложену листу кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору који доноси 
решење о избору кандидата. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова за пријем у радни однос дос-
тављају се у затвореној коверти, лично или путем поште 
на адресу: ОШ “Свети Сава”, 11300 Смедерево, Улица 
Металуршка бб., са назнаком „За конкурс за радно место 
___ (навести назив радног места) - не отварати“. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања Конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на. Кандидати ће бити писменим путем обавештени о 
избору у складу са Законом. Ближе информације о Кон-
курсу могу се добити код секретара Школе, преко теле-
фона: 069/2352-003.

СОМБОР

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
25000 Сомбор, Подгоричка 7

тел. 025/432-810

Наставник предметне наставе 
економска група предмета 

(књиговодство и предузетништво)
за 52% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом, и то ако: 1. има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 и члана 141 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 др.зак., 10/19, 6/20 и 129/21), 
из члана 3 тачка 2) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним школама у подручју рада хемија, неметали 
и графичарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
4/22 и 14/22) и члана 3. тачка 7.) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
остало – личне услуге („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 4/22 и 15/22).

Наставник предметне наставе хемијска 
група предмета

на одређено време, замена директора школе 
за време трајања мандата

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом, и то ако: 1. има одгова-
рајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 и члана 141 став 
4 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 др. зак., 10/19, 6/20 и 129/21) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада хемија, неметали и графичарство 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 4/22 и 14/22).

Чистачица
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом, и то ако: 1. има основно 
образовање.

ОСТАЛО: лице треба да има и: 2. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(прибавља се пре закључења уговора о раду), 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4. има држављанство Републике Србије, 5. зна 
српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографија 
(уколико је кандидат са радним искуством – податке о 
радном искуству и пословима које је бављао); оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављанству Републи-
ке Србије - оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци од дана подношења пријаве; уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 

давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање - не старије од 6 месеци од дана 
подношења пријаве; доказ о познавању српског језика 
доставља кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Пријавни формулар кандидат попуњава на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом доставља 
установи. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. У поступ-
ку одлучивања о избору наставника и стручног сарадни-
ка конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које 
упућује на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Пријаве 
се примају путем поште на адресу Средња школа „Све-
ти Сава”, Подгоричка бр. 7, Сомбор. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у секретаријату 
школе на телефон 025/432-810, 415-699.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР КОЧИЋ“

25280 Риђица, Добровољачка 2
тел. 025/856-207

Наставник предметне наставе
математика

за 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из члана 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18) члана 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) члана 33. и члана 34. Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ”Петар Кочић” из Риђице и то: а) високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу 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; 
(3) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем (за наставника практичне наставе), б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родосквнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом, утврђено дискримина-
торско понашање, г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на сајту 
Министарства просвете науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају конкурсну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса и то: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству не старије од 6 
месеци, доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
(не старије од 6 месеци), личну биографију – ЦВ, канди-
дат који поседује лиценцу-достваља доказ о положеном 
испиту за рад настваника, васпитача и стручног сарадни-
ка (лиценца) којом је стекао право да самостално обавља 
образовано васпитни рад у оквиру своје струке. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви докази подносе се у оргиналу или овереној 
фотокопији. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће 

бити узете у разматрање. Кандидати који испуњавају 
услове и доставе уредну документацију у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима са листе који исшуњавају услове и сачиња-
ва образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове и доставља директору образложену листу у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима са листе биће обављен у просто-
ријама школе. Директор установе доноси решење о избо-
ру кандидата по конкурсу у року од 8 дана од достављања 
образложене листе. Кандидат незадовољан решењем 
о изабраном кандидату може у року од 8 дана од дана 
достављања решења поднети жалбу ограну управљања. 
Орган управљања о жалби одлучује у року од 15 дана од 
дана подношења жалбе. Кандидат који је учествовао на у 
изборном поступку има право да под надзором овлашће-
ног лица прегледа конкурсну документацију у складу са 
законом. Ако по конкурсу не буде изабран ниједан канди-
дат, расписује се нови конкурс у року од 8 дана. Решење 
о избору кандидата оглашава се на званичној интернет 
страници министарства, када постане коначно. Пријаве са 
доказима о испуњености услова предају се у затвореној 
коверти са назнаком: „Конкурс за пријем у радни однос 
на радно место наставник предметне наставе - математи-
ка” препоручено поштом или лично у секретаријат школе 
сваког радног дана од 9.00 до 12.00 часова. Пријаве се 
подносе на горе наведену адресу.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
”ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

22000 Сремска Митровица, Ратарска 5
тел. 022/621-021

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђене 
чл. 139, 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл РС“ бр. 88/17) и опште усло-
ве: одговарајуће образовање и то (на студијама другог 
степена, мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) 
у скаладу са Законом о високом образовању („Сл. гл. РС“ 
бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев 
од 10.09.2005 године, на основним студијама од најмање 
4 године по пропису које је уређивало високо образовање 
до 10.09.2005. године за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога, обуку и положен 
испит за директора школе /програм обуке за директора 
школе и правилник о полагању испита за директора шко-
ле нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе, да 
је држављанин РС, најмање 8 година рада на пословима 
образовања и васпитања након стеченог образовања, да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом (за кри-
вична дела за која је изречена безусловна казна затвора 
од најмање 3 месеца) као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, за запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвљење, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
противправног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, доказ да зна језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад, осим кандидата који су 
образовање стекли на том језику. Кандидат подноси: молбу 
са кратком биографијом, диплому о стручној спреми (ове-
рену фотокопију), документацију којом доказује испуњење 
тражених услова (уверење о држављанству – не старије од 
6 месеци, уверење о пложеном стручном испиту, потврду 
о радном стажу у просвети). Лекарско уверење да поседу-
је психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима – доставити по доношењу одлуке. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом доставити писмено 
на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОШ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”
22400 Рума, Главна 71

тел. 022/473-560
e-mail: v.dugosevic@gmail.com

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Вогањ

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: одговарајуће образовање, при чему се под одго-
варајућим образовањем сматра: високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне стидује, специјалистиче ака-
демске студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких; 
ова лица морају да имају завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; врсту образовања 
у складу са Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и 
то: професор разредне наставе; професер педагогије са 
претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском школом; професор разредне наставе и енглес-
ког језика за основну школу; мастер учитељ; дипломи-
рани учитељ – мастер; професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породоци, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и притив 
човечност и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривчну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утвђено дискириматорно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
одштампани и попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; кратка лична и радна 
биографија са адресом и контакт телефоном, својеручно 
потисана; оригинал или оверен препис дипломе о завр-
шеном одговарајућем образовању (оригинал или оверен 
препис дипломе); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија од стране надлежног органа 
која није старија од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопија од стране 
надлежног органа која није старија од 6 месеци); уве-
рење о неосуђиваности (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од шест месеци); доказ о знању српс-
ког језика достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, упућују се у на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Доказ о испуњењу 
услова - лекарско уверење подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријаву је осам 
дана од дана објављивања у часопису „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Сви кандидати ће бити писменим путем обавештени о 
избору кандидата у складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидати који не буду 
изабрани документацију приложену уз пријаву могу пре-
узети лично у секретаријату школе одмах по коначно-
сти решења о избору кандидата по расписаном конкур-
су. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Пријаве са доказима о испуњености услова 
достављају се путем поште или лично на адресу: ОШ 
„Вељко Дугошевић”, 22400 Рума, Главна 71, са назнаком 
„За конкурс за радно место наставника разредне наста-
ве”. Ближа обавештења се могу добити од секретара 
школе на тел. 022/473-560.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
22427 Хртковци, Школска 5

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

Наставник енглеског језика
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће обавезно образовање у складу са 
Законом о основама система образовања и васпитања 
и Правилника о организацији и систематизацији радних 
места у ОШ „Милош Црњански” Хртковци”, и то: одгова-
рајуће Високо образовање из области Правних наука – 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10.09.2005. године или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела из чл. 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидат је у обавези да приложи следећа 
документа, у оригиналу или овереној копији: Попуњен 
пријавни формулар (отштампан са интернет странице 
Министарства просвете); диплома о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ о неосуђиваности за кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона; уверење 
о држављанству Републике Србије; доказ о познавању 
српског језика - подноси само кандидат који није сте-
као образовање на српском језику. Доказ о физичкој, 
психичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставиће изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за достављање пријава износи 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу „Посло-
ви”. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве на конкурс достављају се 
путем поште или лично на адресу: ОШ „Милош Црњан-
ски”, Школска 5, 22427 Хртковци. Ближа обавештења о 
конкурсу могу се добити од секретара школе на телефон 
022/455-038.

ОШ ”ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2

тел. 022/310-631

Наставник биологије
са 70% радног времена

Наставник технике и технологије
са 80% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, предвиђених Законом о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 
– аутентично тумачење), потребно је да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке сту-
дије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. 09. 2005. године. Такође, мора да 
има степен и врсту стручне спреме у складу са важећим 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи за обављање 
послова наставника билогије. Остали услови: поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, поседовање држављан-
ства Републике Србије, знање српског језика и словач-
ког језика (језик на ком се изводи образовно-васпитни 
рад), неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, радну биографију, 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству 

Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о неосуђиваности из МУП-а, доказ 
о познавању српског језика и словачког језика- уколи-
ко је основно, средње, више или високо образовање 
стекло на другом језику или доказ о положеном испи-
ту из српског језика или словачког језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Све прија-
ве са приложеном документацијом доставити на адресу 
Основне школе ”Херој Јанко Чмелик”, 22300 Стара Пазо-
ва, Карађорђева бр. 2, лично или поштом, са назнаком 
”Конкурс за наставника биологије”. За све информације 
у вези конкурса можете контактирати секретара школе 
у периоду од 08 до 13 часова, радним данима на број 
телефона 022/310-631.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАЋА ГРУЛОВИЋ“

22324 Бешка, Карађорђева 2
тел. 022/570-115

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139 И 140 Закона о основама система 
обраовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/17..6/20), и то: 1.да има одговарајуће образовање за 
наставнике основне школе у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у Основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник бр: 11/12....19/20) и то: про-
фесор биологије, дипломирани биолог, дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог, професор биологије 
и хемије, дипломирани биолог - смер заштите живот-
не средине, дипломирани биолог - еколог, дипломира-
ни професор биологије и хемије, професор биологије 
- географије, професор биологије - хемије, професор 
биологије - физике, професор биологије - информа-
тике, професор биологије - математике, дипломира-
ни професор биологије - мастер, дипломирани биолог 
- мастер, дипломирани професор биологије - хемије, 
мастер, дипломирани професор биологије - географије, 
мастер, дипломирани молекуларни биолог - мастер, 
дипломирани биолог заштите животне средине, мастер 
биолог, мастер професор биологије, мастер професор 
биологије и географије, мастер професор биологије и 
хемије, мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије биологије. 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира н аизречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанствоРепубликеСрбије. 5. да 
зна српски језик на коме се остварује образовно вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат дос-
тавља: краћу биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оригинал или оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије, оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о 
неосуђиваности (извод из казнене евиденције), доказ о 
познавању српског језика, на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способност за рад 
са ученицима - лекарско уверење доставља изабрани 
кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
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са. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разма-
трати. Пријаве са потребном документацијом предати у 
секретаријат школе или послати поштом на адресу: ОШ 
”Браћа Груловић” Бешка, Карађорђева бр. 2.

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ 
ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Штросмајерова 11

Наставник за научну / ужу научну област 
Историјске класичне и археолошке 
науке – историја, редовни професор

на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Лице изабрано у звање стиче звање и заснива 
радни однос на Законом одређени период. У звање редо-
вног професора може бити изабрано лице које је претходне 
степене студија завршило са просечном оценом најмање 
осам (8), односно које има најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи, има научни назив 
доктора наука, има и већи број научних радова који утичу 
на развој научне мисли у ужој области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима, са рецен-
зијама, већи број научних радова и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним скуповима, објављен 
уџбеник или монографију или оригинално стручно оства-
рење, остварене резултате у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешће у завршним радовима на 
специјалистичким и мастер академским студијама. Ближи 
услови за избор у звање наставника утврђују се општим 
актом Факултета и општима актима Универзитета у Новом 
Саду у складу са минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету из члана 12 став 1 тачка 15) 
Закона о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. 
закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 
- др. закон) као и у складу са осталим условима за избор 
наставника Факултета предвиђени одредбама истог Зако-
на о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. 
закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 
- др. закон) и општима актима Универзитета у Новом Саду 
и Учитељског Факултета на мађарском наставном језику у 
Суботици. Лице које је правноснажном пресудом осуђено 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи не 
може стећи звање наставника, односно сарадника. Прија-
ве кандидата са прилозима: стручна биографија, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми – оргинали или оверене 
копије, о завршеним основним, мастер (магистарских) и 
докторским студијама/дипломе о стеченом научном нази-
ву доктора наука из одговорајуће научне области, извод из 
матичне књиге рођених – оргинал или оверена копија, уве-
рење о држављанству - оргинал или оверена копија, спи-
сак научних радова, радови (у папирном или електронском 
облику на ЦД-у); лекарско уверење, уверења о неосуђи-
ваности подносе се Учитељском Факултету на мађарском 
наставном језику у Суботици на адресу Штросмајерова 11, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови” НСЗ.Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у обзир.

Наставник за научну / ужу научну област 
Културолошке науке и комуникологија – 

комуникологија – доцент
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: Лице изабрано у звање стиче звање и заснива 
радни однос на Законом одређени период.У звање доцента 
може бити изабрано лице које је претходне степене студија 
завршило са просечном оценом најмање осам (8), однос-
но које има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, има научни назив доктора наука, 
и има научне, односно стручне радове објављене у науч-
ним часописима или зборницима, са рецензијама.Ближи 
услови за избор у звање наставника утврђују се општим 
актом Факултета и општима актима Универзитета у Новом 
Саду у складу са минималним условима за избор у звања 
наставника на универзитету из члана 12 став 1 тачка 15) 
Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. 
закони, 11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 
- др. закон) као и у складу са осталим условима за избор 
наставника Факултета предвиђени одредбама истог Закона 
о високом образовању (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 
73/2018, 27/2018 - др. закон, 67/2019, 6/2020 - др. закони, 
11/2021 - аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. 

закон) и општима актима Универзитета у Новом Саду и 
Учитељског Факултета на мађарском наставном језику у 
Суботици. Лице које је правноснажном пресудом осуђено 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи не 
може стећи звање наставника, односно сарадника. Прија-
ве кандидата са прилозима: стручна биографија, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми – оргинали или оверене 
копије, о завршеним основним, мастер (магистарских) и 
докторским студијама/дипломе о стеченом научном нази-
ву доктора наука из одговорајуће научне области, извод из 
матичне књиге рођених – оргинал или оверена копија, уве-
рење о држављанству - оргинал или оверена копија, спи-
сак научних радова, радови (у папирном или електронском 
облику на ЦД-у); лекарско уверење, уверења о неосуђи-
ваности, подносе се Учитељском Факултету на мађарском 
наставном језику у Суботици на адресу Штросмајерова 11 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови” НСЗ. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у обзир.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

 У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање редовног професора 
за ужу научну област Пословне и јавне 
финансије, банкарство и финансијске 

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

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

ОШ „МАЈШАНСКИ ПУТ”
24000 Суботица, Мајшански пут 87

тел. 024/576-700

Наставник српског језика
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. 
закон, 10/19, 27/2018 - др. закон, 6/20 и 129/21), и члана 3 
став 1 тачка 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, 3/217, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 
16/2022); има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно вапитни рад.

ОСТАЛО Кандидат је дужан да приложи: попуњен и одштам-
пан формулар за пријем у радни однос у установи образо-
вања и васпитања, који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете (www.mpn.gov.rs) радну 
биографију (обавезно навести контакт податке: мејл и број 
телефона), оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене еви-
денције, надлежне полицијске управе према месту преби-
валишта, да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања-не старију од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију доказа о знању српског 
језика и језика на којем остварује образовно васпитни рад, 
из члана 141 став 7 Закона о основама система образовања 
и васпитања (стечено основно, средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад или положен испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе). Доказ о знању српског 
језика је у обавези да достави кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику, док кандидат 
који је одговарајуће образовање стекао на српском језику 
испуњеност овог услова доказује дипломом о стеченом обра-
зовању (самим прилагањем дипломе доказао је испуњеност 
овог услова). Наставник мора да има и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Наведено образовање наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Сматра се да наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има горе наведено 
образовање (члан 142 ЗОСОВ). Лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Психолошку процену способности кандидата 
за рад са децом и ученицима извршиће надлежна служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака. 
Копије доказа које се подносе при конкурисању морају да 
буду оверене од стране надлежног органа, у супротном, 
се неће узети у разматрање.Конкурс траје 8 дана од дана 
објављивања у листу Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве посла-
те путем мејла се неће разматрати. Пријаве се подносе на 
горе наведену адресу. На коверти обавезно назначити „За 
конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„10. ОКТОБАР”

24000 Суботица, Боже Шарчевића 21

Наставник предметне наставе хемија
на српском наставном језику, са 20% радног 

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

повратка са функције директора а најкасније 
до 31.10.2026. године

Наставник предметне наставе хемија
на мађарском наставном језику, са 20% 

радног времена, на одређено време, ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана до 
повратка са функције директора а најкасније 

до 31.10.2026. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 

Наука и образовање
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88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/20162/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021), да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 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 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, да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Наставник мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: пријавни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs/), потписану биографију кандидата (ЦВ), ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије или оверену 
фотокопију, извод из матичне књиге рођених или овере-
ну фотокопију, 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 санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање, доказ да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва, лекарско уверење, којим се доказује психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима 
(доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду). Конкурс спроводи конкурсна комисија, коју је име-
новао директор школе, Решењем, дел.бр. 01-614/2022 од 
26.09.2022. године. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упутиће 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 ће обавити раз-
говор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и донети решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Кандидат који учествује у изборном 
поступку има право да, под надзором овлашћеног лица у 
школи, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са 
законом. Пријаве на конкурс слати на адресу: Основна шко-
ла „10. октобар”, Боже Шарчевића бр. 21, 24000 Суботица. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Сандра Визин, 024/548-425. Непотпуне и неблаговреме-
но приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

ШАБАЦ

ПОСАВОТАМНАВСКА СРЕДЊА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

15225 Владимирци, Светог Саве бб.
тел. 015/514-837

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник геодетске групе предмета

Наставник економске групе предмета
на одређено време, ради замене лица 
именованог на функцију директора до 

његовог повратка са функције током првог 
мандата

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кандидат 
који испуњава услове предвиђене чланом 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то: 1) 
има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Чланом 140 став 1 и став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, прописано је 
да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарјауће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 
2) овог члана мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јес-
те и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјачистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем. Канди-
дати морају да имају одговарајуће образовање предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и васпи-
тача у стручним школа и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија 
и грађевинарство. Документа која се достављају уз пријаву: 
радна биографија, попуњен пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, уверење о држављанству Репу-
блике Србије-оригинал или оверену копију, извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверену копију, дипло-
ма о стеченом образовању - оригинал или оверену копију, 
доказ о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 
3. Закона о основама система образовања и васпитања и 
непостојању дискриминаторног понашања - оригинал или 
оверену копију, доказ да кандидат зна српски језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Оверене копије не смеју 
бити старије од шест месеци.

ОСТАЛО: Напомена: доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима доставља изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Конкурсна комисија коју именује директор за спро-
вођење конкурса утврдиће испуњеност услова за пријем 
у радни однос кандидата из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
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, након чега ће оба-
вити разговор са кандидатима са листе. Решење о избору 
кандидата директор доноси у року од осам дана од дана 

обављеног разговора и достављања образложене листе 
кандидата. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар 
са потребном документацијом доставити поштом или лично 
на адресу: Посавотамнавска средња школа са домом уче-
ника, Светог Саве бб. 15225 Владимирци. Све информације 
могу се добити на телефон 015/514-837 сваким даном од 
8-12 часова.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА

СА ДОМОМ УЧЕНИКА - ШАБАЦ
15000 Шабац, Војводе Путника 58

тел. 015/344-583

Помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидати за треба да имају стечено одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова у Средњој пољопривредној школи 
са домом а први степен стручне спреме, односно завршену 
основну школу. Кандидати поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 113/17 - одлука УС и 
95/18 - аутентично тумечење), треба да испуњава и услове 
предвиђене чланом 139 став 1 тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 67/2020 и 
129/21). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави: 
1. оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 3. извод из 
матичне књиге рођених; 4. потврду да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 5. краћу биографију. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду доста-
ви лекарско уверење о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима - не старије од 6 месеци. Проверу пси-
хофизичких способности кандидата за рад са децом и уче-
ницима, који уђе у ужи избор, вршиће национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих поступака, 
а пре доношења одлуке о избору. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (фор-
мулар је доступан у делу „Ново на сајту”). Пријаве на кон-
курс са потребним документима, заједно са одшампаним 
пријавним формуларом се достављају на адресу школе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Контакт телефон: 015/344-583.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈВОДА СТЕПА”

15305 Липолист, Карађорђева 1
тел. 015/274-788

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе, поред одгова-
рајућег образовања из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и 
става 3) Закона, треба да испуњава и друге услове у складу 
са чл. 139 став 1 истог Закона, услове из чл. 122 Закона, 
које (као документацију) доставља уз пријаву на конкурс 
и то: 1. да има одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона; 2. да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; 3. да 
има обуку и положен испит за директора школе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора дужан је 
да у року до 2 године од дана ступања на дужност поло-
жи наведени испит); 4. да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 6. да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 7. да има 
држављанство Републике Србије; 8. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, у складу са одредбом 
чл. 140 став 1 и 2 Закона; доказ о поседовању дозволе за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника - оверена 
фотокопија документа; доказ о поседовању обуке и поло-
женог испита за директора (уколико га поседује) а изабра-
ни директор који нема положен испит за директора дужан 
је да га положи у року до две године од дана ступања на 
дужност -оверена фотокопија документа; доказ о радном 
стажу у установи од најмање 8 година на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања – оригинал или оверена фотокопија; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење, оригинал или оверена 
фотокопија истог), доказ да кандидат није осуђиван, у скла-
ду са одредбом члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
– не старији од 6 месеци (овај документ издаје МУП - поли-
цијска управа) -оригинал или оверена фотокопија, уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци, 
или оверена фотокопија истог), доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад прилаже кандидат који није стекао образовање на срп-
ском језику, тако што подноси доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника (уколико 
га поседује) - оригинал или оверена фотокопија; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који 
је претходно обављао дужност директора школе (ориги-
нал или оверену фотокопију докумената), сходно члану 
123 став 14 Закона; биографију са прегледом радне био-
графије и предлог програма рада школе. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у листу „Послови”. Пријаве, уз одређену документацију се 
достављају на горе наведену адресу или лично у секрета-
ријат школе. О резултатима конкурса кандидати ће бити 
обавештени по пријему решења о именовању директора 
школе од стране Министра просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 30% радног 

времена

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 50% радног 

времена

Наставник математике
са 90% радног времена, за рад у матичној 

школи у Змињаку и у издвојеном одељењу у 
Петловачи

2 извршиоца

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 70% радног 

времена

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 40% радног 

времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице које има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) – наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академсек студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајуће пред-
мете, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 

на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 овог чла-
на мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању са основних и мастер 
студија; доказ да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање, 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 зако-
ном утврђено дискриминаторно понашање-не старије од 6 
месеци, уверење о држављанству Републике Србије, доказ 
о знању српског језика (односи се на кандидате који нису 
образовање стекли на српском језику). Уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уверење о здравственом стању изабрани кандидат дос-
тавља установи пре потписивања уговора о раду. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремена пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на горе наведену 
адресу.

УЖИЦЕ

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

31310 Чајетина, Сердара Мићића 5
тел. 031/3831-184

Наставник математике

Наставник ликовне културе, историје 
уметности и уметничког образовања
са 22,99% радног времена, на одређено 

време, до повратка запосленог са функције

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), кандидати треба да 
испуњавају и посебне услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022); кандидати који 
конкуришу за радно место из тачке 2 треба да испуња-
вају и услове прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 4/2022 и 14/2022); и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова у Угоститељско-турис-
тичкој школи у Чајетини а то су: а то су: 1. одговарајуће 
образовање; 2. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Доказ о психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом достављају следећу документацију: 1. био-
графију, 2. доказ о одговарајућем образовању (оригинал 
или оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми), 

3. уверење о неосуђиваности- уверење из МУП-а (ориги-
нал, не старије од 6 месеци), 4. уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију), 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену копију), 6. доказ (уверење) 
одговарајуће високошколске установе да је положио испит 
из српског језика, којим потврђује да зна језик на коме се 
остварује васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одгова-
рајуће образовање стекао на страноом језику (напомена: 
овај доказ не подноси кандидати који су одговрајуће обра-
зовање стекли на српском језику. Докази који се прилажу 
морају бити у оригинал или оверени преписи/фотокопије. 
Кандидати који буду испуњавалли услов за пријем у радни 
однос биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Кандидат који буде изабран, пре закључћења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој спосопбности за рад са децом и ученицима. 
Решење о избору кандидата доноси директор школе у року 
од 8 дана од од дана достављања образложене листе из 
става 7 члана 154 Закона. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве на конкурс доставити лично 
или слати на горе наведену адресу путем препоручене 
пошиљке са назнаком “За конкурс на редно место настав-
ника математике”. Благовременом пријавом на конкурс се 
сматра пријава која је предата непосредно послодавцу пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. Додатне 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
Школе и путем телефона: 031/3831-184.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда, Повленска 16
тел. 031/888-034

www.osjordandjukanovic.edu.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка запосленог са 
функције директора школе, најдуже 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: поседовање одговарајућег образовања, поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни кан-
дидата, утврђеног у складу са законом; извршена психо-
лошка процена способности за рад с децом и ученицима, 
у складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве као и пријаве са неовереним фотоко-
пијама неће се узети у разматрање. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству или извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица која могу 
засновати радни однос без положеног одговарајућег 
испита); доказ о знању језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да они 
познају језик на којем се изводи образовно-васпитни рад). 
Пријаве треба послати на адресу: Основна школа „Јор-
дан Ђукановић”, Повленска 16, 31263 Варда са назнаком 
„Пријава на конкурс” или лично, у просторијама школе. 
Одлуку о избору кандидата донеће директор школе након 
добијања резултата психолошке процене кандидата, у 
року од 8 дана од дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима.

Наука и образовање
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ВАЉЕВО

ОШ “МИЛОШ МАРКОВИЋ”
14205 Лелић, Доње Лесковице бб.

тел. 014/3575-122

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе на 
одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана односно до њеног 
повратка са породиљског боловања и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, према прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005; 
2) да испуњава услове прописане Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019 и 2/2020, 3/2021 И 4/2021); 3) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5) да има држављанство Републике Србије; 6) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати треба да доставе: 1) својеручно потписану 
пријаву на конкурс са основним биографским подацима; 2) 
одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, у делу „Ново на сајту”, на адре-
си: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 3) оверену фотокопију 
дипломе или уверења о дипломирању (уколико је канди-
дат стекао високо образовање на студијама другог степе-
на, доставља диплому другог степена и диплому основних 
академских студија); 4) уверење о држављанству, не ста-
рије од шест месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; 6) извод из казнене евиденције као доказ 
о неосуђиваности за горе наведена кривична дела и да 
није утврђено дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа МУП-а (не старије од шест 
месеци); 7) доказ о познавању језика на ком се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику, а доказ треба да буде издат 
од стране високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената (оригинал или оверена фотокопија). 
Фотокопије које се подносе морају бити оверене од стра-
не надлежног органа, у супротном неће се узети у разма-
трање, као ни непотпуне и неблаговремене пријаве. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. Канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије од 
шест месеци. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити лично или поштом, на горе наведену адресу школе, 
са назнаком “Пријава на конкурс за радно место наставник 
разредне наставе”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗАПАДНА СРБИЈА

ОДСЕК ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Вука Караџића 3а

тел. 017/224-735

Пословни секретар
УСЛОВИ: Високо образовање: на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, односно специја-
листичким струковним студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; знање рада на рачунару; 

пожељно знање страног језика; са најмање три године 
радног искуства. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 
1. радну биографију са следећим подацима: а) личним 
подацима: име и презиме; подаци о рођењу (дан, месец, 
година и место рођења, општина); држављанству, теле-
фон имејл; б) о постигнутим степенима образовања; ц) о 
радном искуству, уколико га поседује; 2. потписану изјаву 
којом учесник конкурса даје сагласност за обраду, руко-
вање и јавно објављивање података о личности, дату на 
обрасцу који се попуњава приликом пријаве на конкурс; 3. 
одговарајуће доказе, у оригиналу или овереној фотокопији, 
и то: доказ о неосуђиваности за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи; доказ о постигнутим степенима 
образовања – дипломе; доказ о поседовању радног иску-
ства, уколико поседује радно искуство; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат ступањем у брак променио личне податке), 
уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији. 
Пријаве са потребном документацијом се подносе на горе 
наведену адресу са назнаком за конкурс. За комплетност 
документације коју подноси на конкурс одговоран је учес-
ник конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Напомена: лице са којим се заснива рад-
ни однос након завршетка конкурса, обавезно доставља 
лекарско уверење о здравственој способности за рад на 
одређеним пословима, у складу са законом и општим акти-
ма Академије. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Наташа Вуковић, дипломирани правник, контакт 
телефон: 014/224-735 локал 105.
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УСЛОВИ: основно образовање, са или без радног искуства. 
Радно место подразумева рад по сменама. Уз пријаву на 
конкурс кандидат доставља: 1. радну биографију са сле-
дећим подацима: а) личним подацима: име и презиме; 
подаци о рођењу (дан, месец, година и место рођења, 
општина); држављанству, телефон имејл; б) о постигнутим 
степенима образовања; ц) о радном искуству, уколико га 
поседује; 2. потписану изјаву којом учесник конкурса даје 
сагласност за обраду, руковање и јавно објављивање пода-
така о личности, дату на обрасцу који се попуњава прили-
ком пријаве на конкурс; 3. одговарајуће доказе, у ориги-
налу или овереној фотокопији, и то: доказе о испуњавању 
услова: доказ о неосуђиваности за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи; доказ о постигнутим степе-
нима образовања – дипломе; доказ о поседовању радног 
искуства, уколико поседује радно искуство; извод из мати-
чне књиге рођених, извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат ступањем у брак променио личне податке), 
уверење о држављанству РС, све у овереној фотокопији. 
Пријаве са потребном документацијом се подносе на горе 
наведену адресу са назнаком за конкурс. За комплетност 
документације коју подноси на конкурс одговоран је учес-
ник конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Напомена: Лице са којим се заснива рад-
ни однос након завршетка конкурса, обавезно доставља 
лекарско уверење о здравственој способности за рад на 
одређеним пословима, у складу са законом и општим акти-
ма Академије. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Наташа Вуковић, дипломирани правник, контакт 
телефон: 014/224-735 локал 105.

ГИМНАЗИЈА
“БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ”

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

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

школе, до њеног повратка

УСЛОВИ: VII/1степен стручне спреме, према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији - наставник мате-
матике, испуњеност услова по прописима Закона о раду, 
као и услова из члана 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања; без обзира на радно искуство. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Документација потребна за кон-
курс: 1. оверена копија дипломе о стеченом образовању; 2. 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 (не старије 
од шест месеци); 3. уверење о држављанству (оригинал 
или оверена копија); 4. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); 5. кратка радна биогафија 
кандидата, а доказ о поседовању психичке, физичке и 
здраствене способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору, кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, дужни су да се подвргну 
провери психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши Национална служба за запошљавање, 
применом стандардизованих поступака у складу са чланом 
154. Закона о основама система образовања и васпитања, 
по распореду који утврди школа у сарадњи са Национал-
ном службом за запошљавање, о чему ће кандидат бити 
благовремено обавештен. Кандидат мора знати језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова за пријем у радни 
однос достављају се на горе наведену адресу, са назнаком 
“За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на кон-
курс неће бити разматране.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“
17524 Кленике - Бујановац

тел. 017/7458-119
e-mail: bsklenike@gmail.com

Наставник руског језика
са 55,55% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 
УС и 113/17 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане члановима 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021. у даљем тексту: 
Закон) и то: одговарајуће образовање у складу са члано-
вима 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018 
- др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 у даљем тексту: 
Закон); под одговарајућим образовањем подразумева се 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; степен и врста образовања морају бити у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 
17/21, 18/21, 1/22 и 2/22) за рад на радном месту педагога; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштитећних међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи.

Чистач
УСЛОВИ: У радни однос могу да буду примљена лица која 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Службе-
ни гласник РС” број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 –УС, 113/17 
и 95/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18, 10/19, 27/18 – др. 
Закон, 6/20 и 129/21). Кандидати треба да имају завршен I 
степен образовања, односно завршену основну школу, да 
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имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да имају држављанство Републике Србије, да знају српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: краћу биографију, доказ да има 
одговарајуће образовање; прописану врсту и степен стру-
чне спреме (оверену фотокопију дипломе или уверења о 
одговарајућем образовању), за лица која су стекла ака-
демско звање мастер доставља се и оверена фотокопија 
дипломе о завршеним основним академским студијама 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, за наставника 
руског језика, оверену фотокопију сведочанства о стеченом 
основном образовању и васпитању – за радно место чиста-
ча, доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - уверење из надлежне 
службе Министарства унутрашњих послова (да није старије 
од шест месеци), уверење основног суда да није осуђиван 
(да није старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од 
6 месеци), уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско уверење 
подноси се непосредно пре закључења уговора о раду, 
у складу са чланом 139 став 3акона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговерене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве уз потребну документацију слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФ. ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ”

17523 Прешево, 15. новембар 102
тел. 017/860-105

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: у смислу члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021), у радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и то ако има: 1) 
одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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. Одговарајуће образовање за радно 
место наставник разредне наставе има лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена, (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005.) предвиђено чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Ближи услови у погледу степена 
и врсте образовања за наставник разредне наставе пред-
виђени су: Правилником о степену и врсти образовања 
наставника разредне наставе у основној школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021 
и 1/2022).

ОСТАЛО: уз потписану пријаву са биографијом, кандидат 
треба да достави, у оргиналу или овереној фотокопији, 
следећа документа: диплому о стеченом образовању и 
додатак дипломи (за завршене мастер студије), однос-
но уверење о дипломирању уколико диплома још није 
издата, док кандидати за радно место; извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); да лице зна српски језик (доказ је приложена 

диплома о стеченом образовању, а уколико је диплома сте-
чена на другом језику доказ је потврда или сведочанство 
средње школе); уверење полицијске управе да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена у чл. 139 ст. 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци), доказ о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту подносе само 
кандидати за радно место психолог школе (кандидат који 
не поседује лиценцу дужан је да је стекне у року од две 
године од пријема у радни однос). Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду доставља лекарско уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Кандидати попуњаваjу пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, на адреси: http: //www.
mpn.gov.rs/ који се одштампан доставља школи заједно са 
потребном документацијом. Кандидати који за које се утвр-
ди да испуњавају услове конкурса дужни су да приступе 
провери психофизичких способности коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу 
контакт телефон, како би били обавештени о поступку про-
вере психофизичких способности. Пријаве кандидата који 
не приступе провери психифизичких способности неће се 
разматрати. Документа се предају путем поште или непо-
средно у секретаријату школе. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос и подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају на 
горе наведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПЧЕЛИЦА”

17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб.
тел. 017473-333, 017/473-658

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до њеног повратка 
са породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета
2 извршиоца

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до његовог 
повратка са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем у 
радни однос из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: 1) Одговарајуће обра-
зовање за васпитаче, високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије) и специја-
листичке струковне студије по прописима који су уређива-
ли високо образовање у периоду од 10. септембра 2005. 
године до 07. октобра 2017. године, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање; 2) да кандидат 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 насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми; уве-
рење о држављанству не старије од шест месеци (ориги-
нал или оверена копија); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); уверење о неосуђиваности 
из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова 
не старије од шест месеци; уверење о положеном испиту 
за лиценцу. Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
преузимају са званичне интернет странице Министарства 
просвете, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи, као 
и кратку биографију (ЦВ). Конкурсна комисија утврђује 

испуњеност законских услова кандидата за пријем у радни 
однос, у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава, а затим се кандидати у року од осам дана упућују 
на психолошку процену способности за рад са децом коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року 
од осам дана од дана када му конкурсна комисија, после 
обављеног разговора са кандидатима, достави образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове по кон-
курсу. Лице које буде изабрано по конкурсу дужно је да 
приложи лекарско уверење о здравственој способности, 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Својеручно потписане пријаве са потребном 
документацијом треба доставити поштом или лично преда-
ти на адресу: Предшколска установа „Пчелица” Владичин 
Хан, улица Ратка Павловића 1б, 17510 Владичин Хан, са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Канди-
дати који не буду изабрани, документацију могу преузети 
код секретара установе, на горе наведеној адреси. Контакт 
телефон установе: 017/473-333 или 017/473-658.

ВРШАЦ

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА
 И ЕКОНОМСКА ШКОЛА

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11

Шеф рачуноводства
са 50% 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, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021). 
У радни однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом, и то: 1) да има одго-
варајуће високо образовање из области економских наука 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар пре-
узет са званичне интернет странице Министарства про-
свете, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним и попуњеним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља: 
оригинал или оверену копију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о 
неосуђиваности (извод из казнене евиденције), доказ о 
познавању српског језика (не достављају кандидати који 
су средње или даље образовање стекли на српском јези-
ку), краћу биографију са адресом и контакт телефоном 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност 
за рад са ученицима – лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом 
предати у секретаријату школе или послати поштом на 
адресу; Белоцркванска гимназија и економска школа, 
Јована Цвијића 11, 26340 Бела Црква, са назнаком „Не 
отварати, конкурс – шеф рачуноводства“. Конкурс за 
пријем у радни однос на неодређено време спроводи 
конкурсна комисија коју ће директор именовати посеб-
ним 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, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021).

Наука и образовање
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ОШ ”ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 20% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописан у чла-
ну 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да има одговарајуће образовање однос-
но високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (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 ово образовање); звање 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник – 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); да је држављанин Републике Србије; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављење, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски језик; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су дужни да доставе у оригиналу или овереном препису/
фотокопији следећу документацију: извод из матичне књи-
ге рођених; уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци; диплому или уверење о стеченој стручној спреми 
и одговарајућу исправу коју издаје вискошколска устано-
ва као доказ да кандидат има образовање из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина или да је положио 
испите из педагогије и психологије и доказ да има положен 
испит за лиценцу односно стручни испит; доказ о неосуђи-
ваности правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; одштампан и попуњен пријавни 
формулар са сајта Министарства просвете; доказ о знању 
српског језика (достављају кандидати који су образовање 
стекли на другом језику); краћу радну биографију (осим 
кандидата који први пут заснивају радни однос). Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање пре доно-
шења одлуке о избору кандидата. Кандидат који буде био 
изабран у обавези је да пре закључења уговора о раду 
достави доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), не 
старије од 6 месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање

ОШ ”САВА МУНЋАН”
26340 Крушчица, Саве Мунћана 45

Наставник српског језика
са 94,44% радног времена

УСЛОВИ: Поседовање одговарајућег образовања пред-
виђено је чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. Гласник РС - Просветни 
гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 
19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 
5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 16/2022) и то: Наставник 
српског језика: 1) професор српског језика и књижевности, 
2) професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, 3) професор српске књижевности и јези-
ка, 4) професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима, 6) дипломирани филолог срп-
ске књижевности са јужнословенским књижевностима, 7) 
професор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност, 8) професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрват-
ског језика са источним и западним словенским језицима, 
12) професор српскохрватског језика и југословенске књи-
жевности за наставу у школама у којима се образовно-вас-
питни рад изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику, 13) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, 14) про-
фесор југословенске књижевности са страним језиком, 15) 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик, 16) 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност, 17) 
професор српског језика 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 књижевношћу, Српски језик, Српска књижевност, 
Српска филологија (српски језик и лингвистика), Српска 
књижевност и језик са компаратистиком, Српски језик 
као страни), 21) мастер професор језика и књижевности 
(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 фило-
логија (српски језик и књижевност), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност; 
Компаративна књижевност са теоријом књижевности), 22) 
професор српскохрватског језика и књижевности, 23) мас-
тер филолог из области филолошких наука, 24) професор 
југословенске књижевности и српског језика; 25) мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет).

ОСТАЛО: Кандидати поред наведеног образовања, треба 
да испуњавају следеће услове: да имају психичку и физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021); 
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи који се прилажу уз пријаву на конкурс: одштампан и 
попуњен пријавни формулар објављен на званичној интер-
нет страници Министарства просвете; оверен препис или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (лица која имају завршене мастер академске 
студије достављају диплому о завршеним основним ака-
демским студијама и диплому о завршеним мастер акада-
меским студијама) – не старије од 6 месеци; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених – не 
старијег од 6 месеци; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству – не старијег од 6 месеци; доказ о 
неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
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 – не старије од 6 месеци (уве-
рење из казнене евиденције издаје надлежна полицијска 
управа); потврда одговарајуће високошколске установе да 

је кандидат положио испит из српског језика (осим канди-
дата који су средње, више или високо образовање стекли 
на српском језику); радна биографија – необавезно; изјава 
састављена у слободној форми којом се кандидат опре-
дељује за једну од две могућности: да ће сам доставити 
податке о којима се води службена евиденција (извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, уверење о некажњавању) или даје саглас-
ност да то школа уместо њега учини. Одредбом члана 9 и 
103 Закона о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), 
прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке, орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција, када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке приба-
вити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке 
неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). Изја-
ва мора да садржи личне податке (име и презиме канди-
дата, ЈМБГ, име родитеља, као и датум и место рођења). 
Ову изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како 
би конкурсна комисија могла даље да поступа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији ”Послови” Националне службе за запошљавање. 
Кандидати ће бити упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија обавештава кандида-
те о термину психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима телефоном и мејлом, по добијеном оба-
вештењу од Националне службе за запошљавање. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, а потом са кандидатима 
са листе обавља разговор (о термину разговора биће оба-
вештени путем телефона и мејла). Уколико се кандидат не 
одазове позиву на разговор, сматраће се да је одустао од 
пријаве на конкурс. Након обављеног разговора са канди-
датима, Конкурсна комисија сачињава и доставља дирек-
тору школе образложену листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Директор школе доноси 
решење о избору кандидата које се доставља свим канди-
датима то јест учесницима конкурса. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговра о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаве са потребном документа-
цијом могу се послати поштом или предати лично на адре-
су: Основна школа ”Сава Мунћан”, 26340 Крушчица, Саве 
Мунћана 45, са назнаком ”За конкурс”. Контакт телефон: 
013/858-015.

БЕЛОЦРКВАНСКА ГИМНАЗИЈА И 
ЕКОНОМСКА ШКОЛА

26340 Бела Црква, Јована Цвијића 11
тел. 013/853-475

Професор економске групе предмета
са 70% 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, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021). У 
радни однос у установи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним законом, и то ако: 1) да има одго-
варајуће високо образовање из области економских нау-
ка стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.септембра 2005. године, 
у  складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настаника 
у стручним школама у подручју рада Економија, право и 
администрација („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник” 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 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 пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар преу-
зет са  званичне интернет странице Министарства просве-
те, а потребну документацију, заједно са одштампаним и 
попуњеним пријавним формуларом доставља школи. Уз 
пријавни формулар кандидат доставља: оригинал или ове-
рену копију дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену копију извода из матичне 
књиге рођених, доказ о неосуђиваности (извод из казне-
не евиденције), доказ о познавању српског језика (не дос-
тављају кандидати који су средње или даље образовање 
стекли на српском језику), краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са ученицима – лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључивања уговора о 
раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве са потребном документацијом 
предати у секретаријату школе или послати поштом на 
горе наведену адресу, са назнаком „Не отварати, конкурс 
– професор економске групе предмета“. 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, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021).

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
“НИКОЛА ТЕСЛА”

26300 Вршац, Стеријина 40-44

Наставник предметне наставе 
математике

на одређено време, ради замене запослене 
одсутне преко 60 дана (настава се изводи на 

српском језику)

УСЛОВИ: Висока стручна спрема у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021.) и одредбама Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 4/2022): (1) професор математике; (2) дипломирани 
математичар; (3) дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене; (4) дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; (5) дипломирани мате-
матичар – информатичар; (6) дипломирани математичар 
– професор математике; (7) дипломирани математичар 
за математику економије; (8) професор математике – тео-
ријско усмерење; (9) професор математике – теоријски 
смер; (10) професор математике и рачунарства; (11) про-
фесор информатике – 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) дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом Основи геометрије); (21) дипломирани информати-
чар; (22) дипломирани професор математике – мастер; (23) 
дипломирани математичар – мастер; (24) мастер математи-
чар; (25) мастер професор математике; (26) мастер матема-
тичар – професор математике; (27) мастер инжењер при-
мењене математике. Лице које је стекло академско звање 
мастер мора имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима Математика или При-
мењена математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије). Остали услови: поред 
општих услова прописаних Законом о раду, кандидат мора 
да испуњава и услове прописане одредбом члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и то да: 1) 
има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 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. Кандидати су дужни су доставе: попуњен 
и одштампан формулар за пријаву на конкурс, доступан 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
https://prosveta.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/zaposljavanje-

u-prosveti/, оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (кандидат који је завршио други сте-
пен доставља и диплому са основних академских студија), 
оверену фотокопију или оригинал уверења из казнене 
евиденције о неосуђиваности у смислу чл. 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
издатог у надлежној полицијској управи МУП-а Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију или 
оригинал уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад у школи, доставља 
само кандидат који није стекао образовање на српском 
језику (ако је кандидат стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, сматра се да је достављањем дипломе 
о одговарајућем образовању доставио доказ да зна српски 
језик), краћу биографију са адресом за пријем поште, имејл 
и број телефона. 

Финансијско административни 
радник - референт за финансијско 

административне послове
на одређено време, ради замене запослене 
одсутне преко 60 дана (настава у школи се 

изводи на српском језику) 

УСЛОВИ: средња стручна спрема у четворогодишњем 
трајању из области економије, у складу са чланом 22 
Правилника о организацији и систематизацији послова 
број 420/1 од 01.07.2022: економски техничар и сл. Поред 
општих услова прописаних Законом о раду, кандидат мора 
да испуњава и услове прописане одредбом члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и то да: 1) 
има одговарајуће образовање, 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 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. Кандидати су дужни да доставе: попуњен 
и одштампан формулар за пријаву на конкурс, доступан 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
https://prosveta.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/zaposljavanje-
u-prosveti/, оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; оверену фотокопију или оригинал 
уверења из казнене евиденције о неосуђиваности у смислу 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, издатог у надлежној полицијској управи 
МУП-а Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену 
фотокопију или оригинал уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), доказ о знању срп-
ског језика, на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи, доставља само кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику (ако је кандидат стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику, сматра се да је дос-
тављањем дипломе о одговарајућем образовању доставио 
доказ да зна српски језик), краћу биографију са адресом за 
пријем поште, имејл и број телефона.

Наставник предметне наставе 
филозофије

са 40% радног времена, на одређено време, 
ради замене запослене одсутне преко 60 дана 

(настава се изводи на српском језику)

УСЛОВИ: Висока стручна спрема у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021.) и одредбама Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
4/2022): (1) професор филозофије, односно дипломирани 
филозоф; (2) дипломирани професор филозофије; (3) мас-
тер филозоф; (4) мастер професор филозофије; (5) мастер 
професор предметне наставе. Лице.које је стекло академско 
звање мастер мора имати претходно завршене основне ака-
демске студије филозофије. Поред општих услова прописа-
них Законом о раду, кандидат мора да испуњава и услове 
прописане одредбом члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то да: 1) има одговарајуће обра-
зовање, 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 

родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4) има држављан-
ство Републике Србије, 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да доставе: попуњен и одштампан формулар за пријаву на 
конкурс, доступан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, https://prosveta.gov.rs/skolski-i-studentski-
zivot/zaposljavanje-u-prosveti/, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању (кандидат који је завр-
шио други степен доставља и диплому са основних академ-
ских студија), оверену фотокопију или оригинал уверења из 
казнене евиденције о неосуђиваности у смислу чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, издатог у надлежној полицијској управи МУП-а Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци), оверену фотокопију 
или оригинал уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), доказ о знању српског језика, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад у школи, дос-
тавља само кандидат који није стекао образовање на српс-
ком језику (ако је кандидат стекао одговарајуће образовање 
на српском језику, сматра се да је достављањем дипломе 
о одговарајућем образовању доставио доказ да зна српски 
језик), краћу биографију са адресом за пријем поште, имејл 
и број телефона.

Наставник предметне наставе машинске 
групе предмета (предмети: Техничко 

цртање са нацртном геометријом; 
Компјутерска графика; Термодинамика; 
Отпорност материјала; Аутоматизација 

производње и флексибилни производни 
системи)

на одређено време, ради замене запосленог 
одсутног преко 60 дана (настава се изводи на 

српском језику)

УСЛОВИ: Висока стручна спрема у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021.) и 
одредбама Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада Машинство и 
обрада метала („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 4/2022): дипломирани машински инжењер, дипло-
мирани инжењер машинства, професор машинства, 
дипломирани инжењер машинства – мастер, мастер 
инжењер машинства, претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије у области машин-
ског инжењерства. Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат мора да испуњава и услове 
прописане одредбом члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и то да: 1) има одгова-
рајуће 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 насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену 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. 
Кандидати су дужни да доставе: попуњен и одштампан 
формулар за пријаву на конкурс, доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, https://
prosveta.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/zaposljavanje-u-
prosveti/, оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (кандидат који је завршио други 
степен доставља и диплому са основних академских 
студија), оверену фотокопију или оригинал уверења из 
казнене евиденције о неосуђиваности у смислу чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, издатог у надлежној полицијској управи 
МУП-а Републике Србије (не старије од 6 месеци), ове-
рену фотокопију или оригинал уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), доказ 
о знању српског језика, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи, доставља само кандидат који 
није стекао образовање на српском језику (ако је канди-
дат стекао одговарајуће образовање на српском језику, 
сматра се да је достављањем дипломе о одговарајућем 
образовању доставио доказ да зна српски језик), краћу 
биографију са адресом за пријем поште, имејл и број 
телефона.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана рачунајући 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи 
комисија од три члана коју именује директор школе. Дирек-
тор доноси решење о извору кандидата по конкурсу. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаву са доказима о испуњавању услова 
конкурса кандидати достављају лично или путем поште на 
адресу: Школски Центар “Никола Тесла” 26300 Вршац, Сте-
ријина 40-44. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе на телефон: 013/833-210.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
”ВРШАЦ”

26302 Вршац, Архитекте Брашована 1
тел. 013/805-058

Наставник предметне наставе за предмет 
математика

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

повратка

Наставник предметне наставе за предмет 
филозофија

са 30% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, до његовог повратка

Наставник предметне наставе за предмет 
логика са етиком

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

дана, до његовог повратка

Наставник предметне наставе за предмет 
екологија и заштита животне средине
са 35% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, до његовог повратка

Наставник предметне наставе за предмет 
биологија

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

дана, до његовог повратка

Наставник предметне наставе за предмет 
здравствена култура

са 15% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, до његовог повратка

УСЛОВИ: услови - звање: у складу са Правилником о 
врсти и степену образовања наставника из општеобра-
зовних предмета у стручним школама, чл. 4 тачка 5 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 4/22, 14/2022). 
Пријава на конкурс се доставља искључиво на пријав-
ном формулару, који се преузима са званичне интер-
нет странице Министараства просвете www.mpn.gov.
rs у делу ново на сајту, формулар за конкурисање. Уз 
пријаву кандидати прилажу следеће: оригинал или ове-
рену копију дипломе, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци, од дана издавања); 
уверење -потврду да кандидат није осуђиван (не ста-
рије од 6 месеци, од дана издавања). лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси кандидат који буде 
изабран, а пре закључења уговора о раду. Доказ да зна 
српски језик, на којем се остварује образовно- васпит-
ни рад у школи (подноси само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику, достављањем потврде - 
уверења о знању српског језика које издаје одговарајућа 
високошколска установа). Пожељно је да кандидати 
доставе и копију важеће личне карте, као и свој крат-
ки ЦВ, са контакт адресом, бр. телефона, мејлом и сл. 
ради обављања разговора са кандидатима и упућивања 
кандидата на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Рок за подношење пријава је 8 дана, 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу: Пољопривредна 
школа “Вршац” Архитекте Брашована 1, Вршац 26302 
са назнаком “За конкурс” искључиво лично или поштом. 
Пријаве електронским путем нису дозвољене.

ЗАЈЕЧАР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, Карађорђева 52

тел. 019/730-350

Наставник стручних предмета економске 
струке

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

запосленог са боловања

Наставник стручних предмета 
грађевинске струке

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

запосленог са боловања

Наставник стручних предмета 
грађевинске струке

до преузимања, односно до коначности 
одлуке о избору кандидата по конкурсу за 
пријем у радни однос, а најкасније до 31. 

августа текуће школске године

Наставник стручних предмета кожарске 
струке

до преузимања, односно до коначности 
одлуке о избору кандидата по конкурсу за 

пријем у радни однос, најкасније до 31. 
августа текуће школске године

Наставник стручних предмета економске 
струке (80% радног времена) и 

организатор практичне наставе (20% 
радног времена)

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

породиљског одсуства

Наставник стручних предмета економске 
струке (са 70%), наставник стручних 
предмета правне струке (са 20%) и 

организатор практичне наставе (са 10%)
на одређено време, замена директора школе у 

првом мандату

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, 
10/19, 6/20 и 129/21 – даље: Закон) и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Текстилство и кожарство („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, број 4/22 и 15/22); Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Економија, право и администрација („Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, број 4/22 и 14/22) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Геодезија и грађевинарство („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, број 5/22 од 14.06.2022.године): 
да има високо образовање стечено на: 1. 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, уз завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривична дела за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство 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 Минис-
тарства просвете, уз који се доставља потребна докумен-
тација, односно докази о испуњености услова за избор 
кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе); доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (документ издат 
од стране МУП-а РС - не старији од 30 дана); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); доказ о познавању српског језика, као језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља само 
кандидат који није стекао образовање на српском језику 
(потврда или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (лекарско уверење) доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Осим наведеног, кандидати достављају и извод из мати-
чне књиге рођених (оверену фотокопију или оригинал) 
као и краћу радну биографију. Кандидати за радно место 
организатора практичне наставе достављају и доказ о 
петогодишњем радном искуству у струци или области 
образовања, сходно Каталогу радних места у просвети и 
Правилнику о организацији и систематизацији послова и 
радних задатака Техничке школе за 2022/23. годину. По 
завршетку конкурса примљена документација се не враћа 
кандидатима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријава се може поднети у прос-
торијама школе или предати препорученом поштом на 
адресу Техничка школа, Карађорђева 52, Књажевац са 
назнаком “За конкурсну комисију”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб.

Чистачица
на одређено време преко 60 дана ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних чл. 24 Закона о раду, кандидати тре-
ба да испуњавају и услове из чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања и да имају одговарајуће 
образовање. Кандидат за радно место чистачице мора 
да има основно образовање, I степен стручне спреме, 
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 од најмање 3 месеца као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминиторно 
понашање, да има држављанство Републике Србије, зна 
српски језик и језик на којем остварује васпитно образов-
ни рад. Доказе о испуњености услова из тач. 4 уз пријаву, 
кандидати треба да доставе оверене преписе и то: сведо-
чанство о завршеној основној школи, уверење – потврду 
о неосуђиваности (да није старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству (да није старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених. Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма прибавља кандидат пре закључења уговора о раду, а 
доказ да зна српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад се доставља уз пријаву у случају да 
је одговарајуће образовање стечено ван територије Репу-
блике Србије. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом у Националну службу за запошљавање у 
Зајечару. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови“, лично 
или на адресу Предшколске установе „Ђулићи„ Зајечар, 
Насеље Краљевица бб... Конкурс спроводи конкурс-
на комисија именована решењем од стране директора 
Установе.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСНОВНА ШКОЛА „ДУБРАВА“
19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб.

тел. 019/738-183, 739-606

Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена, за рад у матичној 

школи у Књажевцу, на одређено време до 
31.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања: 
1. да имају одговаруће високо образовање стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студијама другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет односно групе предмета; студијама 
другог степена изобласти педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарнесту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне или стручне области или области педагошких наука, 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична делаиз групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које, 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-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају апликациони формулар који се 
налази на сајту МПНТР и одштампан формулар достављају 
установи са документацијом у прилогу: дипломом о стеченој 
стручној спреми, у овереној фотокопији; уверењем о неос-
уђиваности из надлежне полицијске управе, у оригиналу или 
овереној фоткопији; уверењемо држављанству, у оригиналу 
или овереној фотокопији; изводом из МКР, у оригиналу или 
овереној фотокопији; очитаном личном картом. Кандидати 
који буду ушли у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиниће 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене из тачке 4. и обавити разговор са њима (о тер-
мину разговора биће обавештени путем телефона и мејла 
који су доставили у апликационом формулару). По обавље-
ном разговору, у року од 8 дана, Комисија доставља дирек-
тору образложену листу кандидата који испуњавају услове а 
директор у року од 8 дана од достављања образложене лис-
те кандидата доноси решење о избору кандидата по конкур-
су. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) изабрани 
кадидат доставља пре закључења уговора о раду. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрње и 
поднета документација са пријавним формуларом не враћа 
се кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у листу НСЗ „Послови“. Уколико последњи дан 
истека рока падне у недељу или државни празник, каопо-
следњи дан истека рока рачунаће се први наредни радни 
дан. Пријаве се подносе лично, на адресу Основне школе 
Дубрава, Ивана Милутиновића бб., у времену од 7 до 15 
часова или поштом, препоручено, где ће се, као дан прије-
ма, рачунати дан и час пријема у пошти, са назнаком „За кон-
курсну комисију“.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ”
19233 Подгорац, Подгорац бб.

Наставник предметне наставе - 
наставник румунског језика

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

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени су 
чланом 139 и 154 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 то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) као и у складу са Правилником 
о врсти и степену образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 

2/2017, 13/2017, 13/2018, 11/2019, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021 и 17/2021); 2. уверење да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање – документ се прибавља из казнене евиденције 
МУП-а; 4. уверење о држављанству Републике Србије; 5. 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о испуњености овог услова у обавези су 
да доставе само они кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику. Уз попуњен пријавни 
формулар који се налази на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, потребно је поднети следећа 
документа: кратку биографију; диплому о стеченом обра-
зовању; држављанство Републике Србије (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од 6 
месеци); извод из казнене евиденције МУП-а РС (не старије 
од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Уколико се на овај конкурс подносе фото-
копије докумената, оне морају бити оверене. Пријаве за 
пријем у радни однос са доказима о испуњавању услова 
конкурса достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање, на адресу: ОШ „Ђорђе Симеоновић”, 
19233 Подгорац са назнаком „За конкурс – наставник 
румунског језика” лично или поштом. Све информације се 
могу добити путем мејл адресе школе ospodgorac1@gmail.
com и телефона 030/2460-294 и 060/4602-905. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

ЗРЕЊАНИН

ОШ „ВЕЉКО ЂУРИЧИН“
Јарковац, Трг др Станислава Букурова 12

Чистачица
УСЛОВИ: Услови : кандидати поред општих услова пред-
виђених Законом о раду треба да испуњавају услове из 
члана 139 ЗОСОВ и то: а) има одговарајуће образовање 
б) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање и давање мита, 
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 дискриминаторско пона-
шање; г) има држављанство републике Србије; д) зна срп-
ски језик. Доказ о испуњености услова из тачке а), в), г) и 
д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова 
из тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве са документацијом достављају се на 
горе наведену адресу са назнаком „За конкурс”. Фотокопије 
докумената морају бити оверене. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Уз пријавни 
формурал који се преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, кандида-
ти достављају потребну документацију у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована од стране директора школе. 
За све додатне информације можете се обратити на број 
023/857-009 или на имејл krisanlj@gmail.com.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”
23210 Житиште, Иве Лоле Рибара 4

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и Правилником о организацији и систематизацији послова 
и то: 1. има одговарајуће образовање-више образовање, 

односно одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена (основне струковне студије или специјалис-
тичке струковне студије), на којима је оспособљено за рад 
са децом јасленог узраста или средње образовање на којем 
је оспособљено за рад са децом јасленог узраста, дозвола 
за рад (лиценца); 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3. није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. Има држављанство Републике Србије; 5. Зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Кандидати уз одштампан 
попуњени пријавни формулар треба да доставе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење издато од МУП-а да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; доказ о знању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, кандидати 
треба да приложе уколико одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику (оверену фотокопија дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању на српском језику, а 
уколико образовање није стечено на српском језику потвр-
ду одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика са методиком по програ-
му те високошколске установе); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена копија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија). 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Пријава на конкурс са ком-
плетном документацијом доставља се лично или поштом 
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс - за 
медицинску сестру - васпитача“. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближа обавештења могу се добити 
на телефон бр. 023/3822-225, 064/8459-564.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН АЛЕКСИЋ”

23230 Јаша Томић, Маршала Тита 99

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сужбени гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 
6/2020 и 129/2021): 1) да има одговарајуће образовање за 
наставника основне школе, педагога или психолога шко-
ле стечено: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целини одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице које је стекло образовање на студијама 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 мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. 2) Да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
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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 кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик; 6) да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 7) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 8) 
да има обуку и положен испит за директора установе. Изу-
зетно, ако се на конкурс не пријави ни један кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за директо-
ра школе може бити изабрано и лице које, уз испуњеност 
осталих горе наведених услова, има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест високо 
образовање стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), на студијама у трајању од три године или више 
образовање, за наставника основне школе, дозволу за рад 
наставника и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар на конкурс кандидат је у 
обавези да приложи: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; ове-
рену фотокопију документа о положеном испиту за дирек-
тора установе (ако је кандидат поседује); оверен препис 
или оверену фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; оригинал или ове-
рену фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 годи-
на рада у области образовања (не старију од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак као 
ни истрага за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
издатог на прописаном обрасцу са холограмом; оригинал 
или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
(не старије од 6 месеци); фотокопију извештаја просветног 
саветника о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата, уколико је вршен надзор; уколико је кандидат 
претходно обављао дужност директора установе, дужан 
је да достави фотокопију резултата стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања уко-
лико је вршено спољашње вредновање; радну биогра-
фију, преглед кретања у служби и предлог програма рада 
директора школе; доказ о знању српског језика, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику. Кандидат изабран за директора школе који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи у року 
од 2 године од дана ступања на дужност, у складу са усло-
вима прописаним законом. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и одштампани фор-
мулар заједно са горе наведеном потребном документа-
цијом доставља школи, у затвореној коверти са назнаком 
“Конкурс за избор директора школе” лично у секретаријат 
школе или путем поште на горе наведену адресу. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови” 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање као ни фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Достављена документација се 
не враћа. Конкурс спроводи комисија за избор директора 
школе коју образује школски одобор. Министар просвете 
науке и технолошког развоја у року од 30 дана од дана 
пријема документације коју му је доставио школски одбор 
врши избор директора и доноси решење о његовом имено-
вању, о чему школа обавештава лица која су се пријавила 
на конкурс. Подаци који се прикупљају од кандидата биће 
искоришћени искључиво у сврху обраде података у кон-
курсном поступку, у складу са Законом о заштити података 
о личности („Службени гласник РС”, број 87/2018). Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, радним даном од 9.00 до 13.00 часова преко телефона 
023/848-023.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СОЊА МАРИНКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Слободана Бурсаћа 7

Наставник енглеског језика у другом 
циклусу основног образовања и 

васпитања у одељењима на мађарском 
наставном језику (са 77,77% радног 

времена) и наставник енглеског језика 
у првом циклусу основног образовања и 
васпитања у одељењима на мађарском 

наставном језику (са 20% радног 
времена)

за рад у матичној школи у Зрењанину и у 
издвојеном одељењу у Михајлову

УСЛОВИ: 1) има одговарајуће образовање; А) да има одго-
варајуће високо образовање прописано чланом 140 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања, које 
је стечено: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. 1. Наставу из предмета енглески 
језик може да изводи: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани 
филолог англиста; дипломирани професор енглеског јези-
ка и књижевности; мастер филолог (студијски програм 
Англистика; студијски програм или главни предмет, однос-
но профил Енглески језик и књижевност); мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Енглески језик и књижевност); 
мастер филолог - англиста. Лица која су стекла академско 
звање мастер, морају имати претходно завршене основне 
академске студије из области предмета, односно на сту-
дијским групама/програмима: Језик, књижевност, култу-
ра, модул Енглески језик и књижевност; Енглески језик и 
књижевност; Англистика, Енглески језик и књижевност са 
другом страном филологијом. 2. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада у предметној настави из енглес-
ког језика у првом циклусу основног образовања и васпи-
тања могу да изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег 
страног језика; 2) дипломирани филолог, односно профе-
сор језика и књижевности; 3) лице које испуњава услове 
за наставника предметне наставе у основној школи, а које 
је на основним студијама положило испите из педагошке 
психологије или педагогије и психологије, као и методике 
наставе; 4) професор разредне наставе, који је на основ-
ним 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 учитељ; 8) дипломирани учитељ 
- мастер; 9) мастер учитељ, који је на основним студијама 
савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европ-
ски систем преноса бодова) и са положеним испитом Б2; 
10) дипломирани учитељ - мастер, који је на основним сту-
дијама савладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и са положеним испи-
том Б2. Лица из става 1 која нису професори одговарајућег 
језика треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира). Лица из става 1 тач. 2), 5) 
и 6) треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира), осим уколико нису завр-
шила одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о положе-
ном одговарајућем испиту на некој од филолошких катедри 
универзитета у Србији, или међународно признатом испра-
вом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 
Заједничког европског оквира), а чију ваљаност утврђује 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 
Предност за извођење наставе из страног језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања из става 2. овог 
члана имају мастер професор језика и књижевности. Б) Да 
има одговарајуће образовање прописано чланом 142 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно наставник, васпитач и стручни сарадник мора има-
ти образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Образо-
вање из претходног става, наставник, васпитач и стручни 

сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има образовање 
из члана 142 став 1 Закона. 2) Има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад -мађарски. Услови из става 1 овог 
члана доказују се приликом пријема у радни однос и про-
веравају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс учесници конкурса треба да 
доставе: пријавни формулар (са званичне странице Минис-
тарства просвете); доказ о одговарајућем високом обра-
зовању, диплому или уверење траженог степена и врсте 
образовања (оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
није осуђиван (за горе наведена дела под тачком 3. који није 
старији од 6 месеци, оригинал или оверена копија); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија које није ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена копија); доказ да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад-мађарски (оригинал 
или оверена копија -оверена копија дипломе о завршеној 
основној, средњој школи, вишој школи или факулету на срп-
ском или мађарском језику или уверење о положеном испиту 
из српског или мађарског језика по програму одговарајуће 
високошолске установе); потписану биографију кандидата, 
уколико кандидат има положен стручни испит или испит за 
лиценцу, доставља оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу. Услови тра-
жени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се током рада. Лекарско уверење као 
услов под тачком 2) доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду (у виду оригинала или оверене копије). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Конкурсна комисија утврђује испуње-
ност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који испуњују услов, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе, сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове и доставља је дирек-
тору у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Директор установе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве конкурсна 
комисија неће разматрати. Сва потребна обавештења канди-
дати могу добити од секретара школе лично или путем теле-
фона 023/530-420. Пријаве на конкурс са свом траженом 
документацијом донети лично или са назнаком на коверти 
„За конкурс на радно место наставник енглеског језика у дру-
гом циклусу основног образовања и васпитања или настав-
ник енглеског језика у првом циклусу основног образовања 
и васпитања“, слати на адресу школе.

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2

тел. 023/580-641

Наставник предметне наставе српског 
језика и књижевности

УСЛОВИ: 1. има одговарајуће образовање: у складу са чла-
ном 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 
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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 сту-
дије 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; в) изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем. У складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији („Службени гласник РС – Просветни 
гласник”, број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
7/2019, 2/2020, 3/2020, 14/2020 и 1/2021): 1) професор, 
односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и 
југословенску књижевност; 2) професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и српскохрват-
ски језик; 3) професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и општу књижевност; 4) профе-
сор српскохрватског језика са јужнословенским језицима; 
5) професор југословенске књижевности и српског језика; 
6) професор југословенске књижевности са страним јези-
ком; 7) професор српског језика и књижевности; 8) профе-
сор српске књижевности и језика; 9) професор српске књи-
жевности и језика са општом књижевношћу; 10) 
дипломирани филолог за књижевност и српски језик; 11) 
дипломирани филолог за српски језик и књижевност; 12) 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; 13) мастер професор српског језика и књижев-
ности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и 
језик; Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Срп-
ска филологија: српски језик и књижевност; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност; Компаративна књижевност са теоријом књижев-
ности); 14) мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и 
лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језики компаративна књижевност); 15) мастер професор 
предметне наставе; 16) мастер професор књижевности и 
језика (србиста). Лица која су стекла академско звање мас-
тер морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Српски језик и књижев-
ност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и 
језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик 
и и књиживост; Србистика. 2. Има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 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 страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и степену стручне спреме. Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима који уређују 
високо образовање од 10. септембра 2005. године, дос-
тавља и оверену фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у 
Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Срп-
ској, 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 министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста обра-
зовања одговарајућа за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника. Када је образо-
вање стечено у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у иностранству, 
а врста образовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама система образо-

вања и васпитања, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Уколико у дипломи није наведен студијски 
програм студија потребно је да кандидат достави оверену 
копију додатка дипломи или потврде факултета из које се 
види који студијски програм је кандидат завршио; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној основној, средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе - за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 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 психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у огласним новинама Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на адресу: Зрењанинска гимна-
зија, 23000 Зрењанин, Гимназијска 2, са назнаком „За кон-
курс”. Сва потребна обавештења можете добити од секре-
тара школе, лично или телефоном на број 023/580-641. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор, а која утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве ће 
бити одбачене. Кандидати који испуњавају конкурсом тра-
жене услове за пријем у радни однос у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос. Уколико кандидат не дође 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће 
комисија његову пријаву одбацити. У року од 15 радних 
дана од дана сачињавања листе кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са наведене листе и након разго-
вора сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове. Уколико кандидат не дође на разговор 
у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити. Образло-
жену листу свих кандидата који испуњавају услове коми-
сија доставља директору у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор доноси решење о 
избору кандидата по конкурсу у року од осам дана од дос-
тављања образложене листе.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
“МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.
тел. 023/550-515

Наставник у звање доцента, ужа научна 
област Инустријско инжењерство

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Услови за звање доцента: доктор наука, да је 
претходне степене студија завршио са просечном оценом 
најмање осам (8), односно најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, научни и стуч-
ни радови објављени у научним и стручним часописима 
и зборницима, са рецензијама, као и услови прописани 
чланом 74Закона о високом образовању, чланом 87.Стату-
та Факултета и члан 3.Првилника о поступку за стицање 
звања и заснивање радног односа наставника Техничког 
факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину.

ОСТАЛО: Кандидати, поред општих услова, треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању, Статута Универзитета у Новом Саду и Статута Тех-
ничког факултета „Михајло Пупин” у Зрењанину, као и других 
општих аката Универзитета и Факултета. Пријаве са прило-
зима: докази о испуњавању услова конкурса, биографија, 
оверене фотокопије диплома о одговарајућем академском и 
стручном звању, списак објављених научних и стручних радо-
ва, књиге и саме радове, поднесе Факултету у року од 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови” на адресу: Технич-
ки факултет”Михајло Пупин”, Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб.. 
Контакт телефон: 023/550-515. Непотпуне и неблаговремене 
достављене пријаве неће се узимати у разматрање.

           Infostud огласи

DOMEL MOTORS DOO
25250 Оџаци, Лоле Рибара 40

e-mail: danica.miljkovic@domel.com

Одржавалац машина
 и опреме – електроничар

Опис посла: вршење радова одржавања на машинама 
и опреми; учешће у постављању и спровођење систе-
ма превентивног одржавања; обезбеђивање неометаног 
рада машина и уређаја; учешће у преузимању, селидби 
и монтажи машина и уређаја; сачињавање, ажурирање и 
архивирање потребне документације; вођење прописаних 
евиденција одржавања; сарадња са интерним клијентима; 
вршење анализа и сачињавање извештаја у својој области 
рада; предлагање побољшања у својој области рада; 
вршење задатака у области менторства, приправништва и 
оспособљавања; вршење осталих послова и задатака пре-
ма упутствима претпостављених.

УСЛОВИ: IV и V степен стручне спреме техничке струке; 
минимум 1 година радног искуства на истој или сличној 
позицији; добра лична организација; спремност за пре-
узимање одговорности; спремност на рад у тиму. Рад се 
обавља у све три смене. Рок за пријављивање 02.04.2023.

ФАЗИ ДОО БЕОГРАД
11040 Београд, Устаничка 170в

e-mail: marko.filipovic@fazi.rs

Сервисер јуниор
за рад у Нишу

Опис посла: дијагностификовање и отклањање кварова на 
терену; монтажа уређаја на терену; обављање послова на 
одржавању пословног простора; комуникација и координа-
ција са тимом техничке подршке; извештавање о кварови-
ма и њиховом статусу на дневном, недељном и месечном 
нивоу; редовно обавештавање шефа сервисера о хитним 
кваровима.

УСЛОВИ: минимум четврти степен стручне спреме електро-
техничког усмерења; познавање електронских компонен-
ти; добро познавање рачунара (hardware - software); спрем-
ност за рад на терену; активан возач (возачка дозвола не 
сме бити пробна). Рок за пријављивање 02.04.2023.

АДЛ ПРОМ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34110 Крагујевац, Солинска 14

e-mail: office@adlprom.rs
тел. 067/7281-4208

Радник у производњи
3 извршиоца

УСЛОВИ: ССС, 3. или 4. степен. Рад се обавља у првој сме-
ни. Рок за пријављивање 01.04.2023.

AGAPE LOGISTICS DOO
17501 Врање, Радослава Јовића 13
e-mail: agapelogistics.doo@gmail.com

тел. 067/7281-6671

Возач шлепера за међународни 
транспорт

за рад у Нишу
више извршилаца

Наука и образовање / Infostud огласи

Огласи са сајта poslovi.infostud.com

За све додатне информације (као и евентуалне 
рекламације / примедбе) у вези са огласима са наве-
деног сајта можете се обратити сервису корисничке 
подршке на имејл: kontakt@infostud-poslovi.com
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УСЛОВИ: возачка дозвола Е категорије; поседовање карти-
це; са искуством. Рок за пријављивање 31.03.2023.

ФМБ ДОО МАЛА ВРАЊСКА
15224 Мала Врањска, Ваљевски пут 71

e-mail: fmb.office@fmbdoo.com
тел. 067/7281-4574

Руковалац аутоматским машинама
за рад у Шапцу (Церовац)

више извршилаца

Опис посла: детаљно контролисање квалитета готовог про-
извода; праћење исправности рада аутоматских машина; 
припремање неопходне сировине за машине за несметано 
обављање производног процеса ; праћење, подешавање и 
контрола рада машина како би се обезбедио континуиран 
процес производње; редовно и превентивно одржавање 
машина; ажурност и тачност извршавања постављених 
радних задатака; отпремање готових производа у магацин.

УСЛОВИ: III, IV, V или VI степен. Рад у све три смене у 
трајању од 8 сати дневно. Оглас је доступан и студенти-
ма и особама са инвалидитетом. Рок за пријављивање 
02.04.2023.

ОМЕГА ПРОФЕКС ДОО ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Шабачки пут бб.

e-mail: krsta.davidovic@omegaprofeks.co.rs

Возач
за рад у Шапцу

Опис посла: врши превоз робе на основу добијених пут-
них налога и води рачуна о техничкој исправности возила 
којим управља; свакодневно врши провере параметара 
функционалности возила; стриктно поштује прописе о 
безбедности саобраћаја, а нарочито о дозвољеној брзини, 
претицању, обилажењу, времену вожње и одмора и свих 
других законом дефинисаних обавеза; одговоран је да се 
у возилу увек налазе сва потребна саобраћајна докумен-
та; врши равномерну расподелу терета у возилу. Прили-
ком утовара и истовара води рачуна о месту постављања 
возила и проходности пута; све фактуре након испоруке 
шаље неопходним секторима унутар компаније; код уто-
вара робе врши проверу робе и пратеће документације; 
код истовара врши проверу истоварене робе и обезбеђује 
оверу примаоца на отпремници; придржава се етичких 
принципа професије и делује у складу са политиком и 
процедурама компаније.

УСЛОВИ: III/IVстепен стручне спреме, свих струка; возач-
ка дозвола Ц и Е категорије; картица за тахограф (пожељ-
но, не неопходно);  способност комуникације и тимског 
рада; способност прилагођавања. Рок за пријављивање 
01.04.2023.

Магационер
за рад у Штитару (Шабац)

Опис посла: води рачуна о правилном и безбедном скла-
диштењу сировина и производа; врши утовар и истовар 
доставних возила употребом одговарајуће механизације; 
припрема робу за транспорт према достављеној листи; 
буде подршка производњи у обезбеђивању средстава за 
рад и сировина.

УСЛОВИ: минимум ССС, познавање рада на рачунару; 
познавање рада на виљушкару (није од пресудног значаја); 
возачка дозвола; спремност за преузимање одговорности и 
тимски рад. Рок за пријављивање 01.04.2023.

ПРИМА НОВА ДОО ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Текстилна 97
e-mail: marketing@primanova.rs

Калкулант
за рад у малопродајном објекту Златан Траг

Опис посла: израда калкулација и фактура; припрема доку-
ментације за књижење; вођење помоћних књига; комуни-
кација са комитентима и малопродајним објектима; прове-
ра докумената; остали административни и књиговодствени 
послови по потреби.

УСЛОВИ: SSS или VSS економског усмерења; познавање 
рада на рачунару (MS Office, Internet); комуникативност 
и тимски рад са колегама; прецизност, организованост, 
одговорност да уредно води сву потребну евиденцију и 
обавља административне послове. Рок за пријављивање 
31.03.2023.

SBE SERBIA DOO ŠABAC
15000 Шабац, Нова 9, Мајур бб

e-mail: office1@sbe-serbia.rs
тел. 067/7281-7382

Оператер на машинама за хладно 
ковање

Опис посла: врши серијску производњу вијака, хладним 
ковањем и ваљањем навоја на аутоматизованим линијама; 
монтира одговарајуће алате према листама алата, поде-
шава машину за процес производње према упутствима, 
прати производни процес и контролише производ у складу 
са приложеним техничким цртежом, спроводи процедуре 
контроле квалитета и одржава своје радно место чистим 
и уредним; врши основно одржавање машине у складу 
са овлашћењима и упутствима; пријављује надређени-
ма неправилности које затекне у раду машине и процесу 
производње; придржава се својих обавеза из области без-
бедности и здравља на раду, поштује упутства и процедуре 
везане за заштиту животне средине.

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме; основно позна-
вање читања техничког цртежа; да буде доброг физичког 
здравља и да није алергичан на уља и метале; да има иску-
ства и/или квалификације и/или професионалне дипломе 
из машинског сектора, који се подударају са Оператером на 
машинама за хладно ковање; да има пребивалиште у Србији. 
Уз биографију потребно је доставити фотокопију звања и 
мотивационо писмо. Рок за пријављивање 02.04.2023.

СЕМО ДОО НИШ
18106 Ниш, Никодије Стојановића Татка бб.

e-mail: office@semo.rs
тел. 067/7281-5401

Помоћни административни радник
Опис посла: административни део посла (сачињавање пону-
да, фактура итд.); комуникација са потенцијалним купцима; 
ажурирање документације; паковање пошиљки и примоп-
редаја истих за даљи транспорт према достављеној листи.

УСЛОВИ: минимум ССС (предност електро струка); позна-
вање енглеског језика; одлично познавање MS Office; 
возачка дозвола Б категорије; радно искуство у трговини 
минимум 3 године. Почетна плата 50.000 РСД. Рад се 
обавља у првој смени. Рок за пријављивање 01.04.2023.

ВАПЕКС ДОО ЧАЧАК
32103 Чачак, Радоње Голубовића Голуба 9

e-mail: dejan.slavkovic@vapeks.rs

Магационер
Опис посла: непосредно руководи магацином готових про-
извода; по добијању радних налога од сектора комерцијале, 
организује припрему душека за утовар; контрола квалитета 
примљене робе и вођење евиденције о пријему; по завршет-
ку производње пописује количину произведених душека; 
материјално одговоран за стање магацина; попис магацина 
готових производа; организује и руководи утоваром готових 
производа; пријем, складиштење и издавање материјала, 
репроматеријала; води евиденцију репроматеријала.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; искуство на истим/
сличним пословима; основно познавање  рачунара; упра-
вљање виљушкаром (обавезно). Рад се обавља у првој сме-
ни. Рок за пријављивање 31.03.2023.

Пословођа у производњи
Опис посла: организује и руководи сменом производње 
душека; прави распоред радника у погону према радном 
налогу; руководи запосленима, контрола дисциплине и 
радног учинка запослених; предузима мере за остварење 
планом постављених задатака и радних налога у смени уз 
консултацију Шефа производње; дужан је да сваку про-
мену у раду опреме/радних машина  пријави одмах Шефу 
производње душека и служби одржавања; дужан је да 
контролише недостатак резервног и потрошног материја-
ла и пријави на време Шефу производње душека; кон-
трола улазне и излазне документације; води евиденцију 
присуства и одсуства запослених; предлаже и организује 
решења на плану унапређења из области делокруга рада 
сектора; за време одсуства Шефа производње обезбеђује 
несметан рад у производњи.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; искуство на истим 
/ сличним пословима; основно познавање рачунара. Рок за 
пријављивање 31.03.2023.

MY PLACE GROUP
ДОО НИШ

18000 Ниш, Кеј 29. децембар 22
e-mail: hotel@ambasadorhotel.com

Конобар
за рад у хотелу Амбасадор 5*, 

Трг краља Милана 4

Опис посла: пријем и провера пића и отпремнице од 
добављача; пријем поруџбина; припрема и служење 
топлих и хладних напитака; служење хране; комуникација 
са гостима; одржавање хигијене радног простора; рад на 
каси, издавање рачуна и наплата.

УСЛОВИ: минимум ССС; претходно искуство на овој пози-
цији; познавање бар једног страног језика; познавање свих 
врста алкохолних и безалкохолних пића. Љубав према 
послу; жеља за учењем и напредовањем. Рад се обавља 
у првој и другој смени. Рок за пријављивање 05.04.2023.

СЕНА ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34203 Крагујевац, Индустријска бб.

e-mail: i.nikolic@sena.rs
тел. 067/7281-3103

Књиговодствено-финансијски 
административни сарадник

2 извршиоца

Опис посла: општи административни и секретарски посло-
ви; домаћи и инострани платни промет; сарадња са бан-
кама, пореским и другим финансијским институцијама; 
пријем, завођење, контрола и обрада књиговодствене 
документације; евиденција и књижење пословних промена 
у информационом систему; усаглашавање и израда ИОС-а 
обавеза и потраживања; обрада благајне, путних налога 
и трошкова, и осталих службених трошкова; праћење и 
примена прописа из рачуноводствених прописа; пословна 
комуникација и кореспонденција.

УСЛОВИ: обавезно претходно радно искуство на сличним 
пословима, минимум 2 године; средња/виша/висока струч-
на спрема; одлично познавање рада на рачунару (Internet, 
MS Оffice - обавезно) и електронског банкарства; позна-
вање енглеског језика; возачка дозвола Б категорије – 
активан возач; познавање пословних процеса у фирми. Рад 
се обавља у првој смени. Рок за пријављивање 05.04.2023.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО 
МЕХАНИЗАЦИЈА ТРГОМЕН ДОО 

КРАЉЕВО
36212 Ратина, Доситеја Обрадовића 79

e-mail: kristina.koroj@trgomen.com

Руководилац магацина
УСЛОВИ: 4. степен; енглески језик; возачка дозвола Б кате-
горије. Рад се обавља у првој смени. Рок за пријављивање 
05.04.2023.

Infostud огласи

Посао се не чека, посао се тражи



На евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења

              - друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се 

особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на да ради, која није засновала радни однос или на други начин 
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се 
особа која је у радном односу или је на други начин остварила 
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се 
на евиденцији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврста-
ти у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица 
којима мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног органа, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ин-
валидитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома 
  (стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну докумен-
тацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
  решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

Услуге Националне службе за запошљавање
Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 

повећамо ваше могућности за запошљавање.
• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем 
- публикација ,,Послови“
- огласна табла 
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs  

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
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АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/488-5454, 488-5523

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-801

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-747

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/488-5901, 021/488-5902

Косовска Митровица
Џона Кенедија бб
тел. 028/423-090


