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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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На основу Локалног планског документа у области запошљавања Града Смедерева за 2023. годину који је усвојен на седници Градског већа града Смедерева дана 
13.02.2023. године и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања ЛАПЗ - Тех-
ничка подршка за 2023. годину између Националне службе за запошљавање и Града Смедерева, број: 3001-101-4/2023 од 10.3.2023. године, 

ГРАД СМЕДЕРЕВО И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА 

У 2023. ГОДИНИ 
Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања 
и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, 
кога одређује Национална служба за запошљавање, Филијала Смедерево (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса уз претходно прибављено 
мишљење Локалног савета за запошљавање Града Смедерева. 

Послодавац - извођач јавног рада са седиштем на територији града Смедерева, може организовати спровођење јавних радова уколико, у складу са Локалним акцио-
ним планом укључи незапослена лица из следећих категорија: радно способни корисници новчане социјалне помоћи; Роми; лица без завршене средње школе;. лица 
која посао траже дуже од 12 месеци; особе са инвалидитетом; жене.

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима. 

Јавни радови се могу спроводити у областима: 
• социјалне заштите и хуманитарног рада, 
• одржавања и заштите животне средине и природе
• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 
• културне делатности (ангажују се искључиво особе са инвалидитетом).

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за: 
• исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима; 
• накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу; 
• накнаду трошкова обуке.

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају: органи јединица локалне самоуправе; 
јавне установе и јавна предузећа; привредна друштва; предузетници; задруге; удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције 
за привредне регистре. 

Пријава за организовање спровођења јавног рада, подноси се Националној служби за запошљавање, Филијала Смедерево - Одељење Смедерево непосредно, путем 
поште или електронским путем на: pisarnica.Smederevo@nsz.gov.rs на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Смедерево - Одељење Смедерево или 
преузети на сајту www.nsz.gov.rs

Комплетан текст јавног позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација за подношење захтева, критеријуми на основу којих се доноси одлука о 
избору, као и информације у вези са закључивањем уговора, доступан је на сајту Националне службе - www.nsz.gov.rs.

Информације о Јавном конкурсу могу се добити у Националној служби за запошљавање, Филијала Смедерево на телефон: 026/633-035.

Јавни конкурс је отворен од 20.03.2023. године, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу је 31.03.2023. године. 

Јавни позив

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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                Администрација и управа

БЕОГРА Д

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА
Београд, Ресавска 42

На основу члана 66 став 1, a 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 3 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним органи-
ма (“Службени гласник РС”, број 2/19 и 67/21) и чл. 6. и 9. 
Правилника о попуњавању извршилачких радних места и 
положаја у Административној канцеларији Високог савета 
судства (“Службени гласник РС”, број 78/19 и 130/21), Висо-
ки савет судства оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Високи 
савет судства, Београд, Ресавска 42.

II Положај који се попуњава:

Секретар Високог савета 
судства - друга група положаја

1 извршилац

Опис послова: Руководи Административном канцела-
ријом; координира и усклађује рад унутрашњих јединица 
Административне канцеларије; стара се о благовременом 
и уједначеном обављању послова; израђује планове рада 
у вези са активностима Административне канцеларије и 
стара се о њиховој реализацији; усклађује и унапређује 
методе рада Административне канцеларије; пружа струч-
на упутства, распоређује задатке и надзире рад запосле-
них у Административној канцеларији; припрема годишњи 
извештај о раду Савета; израђује Информатор о раду 
Савета; предлаже акт о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Административној канцела-
рији; предлаже програм посебног стручног усавршавања 
запослених (план обука); сарађује са државним и другим 
органима и организацијама у вршењу надлежности Адми-
нистративне канцеларије; стара се о припреми документа-
ције и израђује нацрт одговора за поступање овлашћеног 
лица по захтевима за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја о раду или у вези са радом Савета и 
Административне канцеларије; обавља и друге послове у 
складу са законом и по налогу председника Савета.

Услови: Стечено високо образовање из научне области 
Правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен пра-
восудни испит, најмање девет година радног искуства 
у струци или седам година радног искуства у струци од 
којих најмање две године на руководећим радним мести-
ма или пет година радног искуства на руководећим рад-
ним местима, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места.

III Трајање рада на положају и место рада: рад на 
положају траје пет година, а место рада је Београд, Ресав-
ска 42.

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

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

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

Провера општих функционалних компетенција за 
извршилачко радно место:
1. организација и рад државних органа РС – провера ће се 
вршити путем теста (писано),

2. дигитална писменост – провера ће се вршити реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару),
3. пословна комуникација- провера ће се вршити путем 
симулације (писано).

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

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

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

Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:
1. Посебне функционалне компетенције у одређеној 
области рада: послови руковођења (управљање људским 
ресурсима базирано на компетенцијама; организационо 
понашање; управљање променама; управљање пројекти-
ма) – провера ће се вршити путем симулације (усмено).
2. Посебне функционалне компетенције у одређеној 
области рада: стручно-оперативни послови (методе и тех-
нике опсервације, прикупљања и евидентирања података; 
методе и технике израде извештаја на основу одређених 
евиденција; технике израде општих, појединачних и других 
правних и осталих аката) – провера ће се вршити путем 
симулације (усмено).
3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно 
место – планска документа, прописи и акти из надлежнос-
ти и организације органа (Закон о Високом савету судства; 
Стратешки план Високог савета судства; Одлука о органи-
зацији и раду Административне канцеларије Високог савета 
судства; Правилник о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места у Административној канцеларији Високог 
савета судства; Пословник о раду Високог савета судства) 
– провера ће се вршити путем симулације (усмено).
4. Посебне функционалне компетенције за одређено рад-
но место - познавање прописа из делокруга радног места 
(Закон о државним службеницима; Закон о заштити пода-
така о личности; Закон о слободном приступу информа-
цијама од јавног значаја; Закон о општем управном поступ-
ку) – провера ће се вршити путем симулације (усмено). 
5. Посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - страни језик: Енглески језик (ниво Б2) - провера ће 
се вршити писано (путем теста). 

Напомена: Ако кандидат поседује важећи сертификат, 
потврду или други одговарајући доказ о знању енглеског 
језика, на траженом нивоу, и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције знање страног језика, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу * Знање страних језика који су тра-
жени конкурсом), достави и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији.

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

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

Провера понашајних компетенција: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање задацима 
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних односа, савес-
ност, посвећеност и интегритет, управљање људским ресур-
сима, стратешко управљање) – провера ће се вршити путем 
интервјуа базираног на компетенцијама или упитника.

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

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

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

VII Датум оглашавања: 22. март 2023. године.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање - публикација 
„Послови“. Последњи дан рока за подношење пријава је 30. 
март 2023. године.

IX Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет страници Високог савета 
судства, www.vss.sud.rs (у делу: Огласи Савета) а одштам-
пани образац пријаве може се преузети на писарници Висо-
ког савета судства, Београд, Ресавска 42. 

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

X Општи услови за запослење: да је кандидат државља-
нин Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да канди-
дату 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.

XI Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са конкурсном комисијом: оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном правосудном испиту; 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.

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

Напомена: Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16, 95/18-аутентично тумачење и 
2/23 - Одлука УС) прописано је, између осталог, да су орга-
ни у обавези да по службеној дужности, када је то непходно 
за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно 
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне подат-
ке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама.

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

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

XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су 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 Високог савета судства.

XIII Датум и место провере компетенција канди-
дата у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном кон-
курсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, биће спроведен изборни поступак о чему ће кан-
дидати бити обавештени на начин који су навели у својим 
пријавама.

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

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

Напомене: 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене. Јавни конкурс спроводи Конкур-
сна комисија коју је именовао Високи савет судства.

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

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

КИКИНДА

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРЕШЊЕВАЦ
24426 Трешњевац, Маршала Тита 73

тел. 024/4883-029

Секретар месне заједнице

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема (IV), 1 година 
радног искуства на истим или сличним пословима, позна-
вање језика у службеној употреби на територији општине 
Кањижа - обавезно познавање српског језика, познавање 
рада на рачунару. Поред општих услова прописаних Зако-
ном, кандидат треба да испуњава и следеће услове: да је 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање 6 месеци, да се не води истрага, да није под-
нет оптужни предлог за кривична дела за које се гоњење 
предузима по службеној дужности (издаје надлежни суд). 
Кандидати уз пријаву прилажу следеће доказе о испуње-
ности услова из конкурса у оригиналу или овереној фото-
копији и то: радну биографију (ЦВ), оверена фотокопија 
дипломе, оверена фотокопија радне књижице, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, оверену 
фотокопију личне карте, уверење о некажњавању МУП-а, 
уверење да кандидат није под истрагом надлежног суда. 
Документа не могу бити старија од 6 месеци. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији националне службе за запошљавање „Послови”. 
Пријаве са доказима о испуњавању конкурсних услова, 
предају се лично (сваког радног дана од 7 до 15 часова) 
или поштом на горе наведену адресу, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
некомплетне пријаве неће се узети у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ
Велика Плана, Момира Гајића 7

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ 

МЕСТА ДРЖАВНОГ СЛУЖБЕНИКА 
I Орган у коме се радно место попуњава: Основни суд 
у Великој Плани, Велика Плана, Момира Гајића 7.

II Радно место која се попуњава:

Извршилачко радно место записничар, 
звање референт

3 извршиоца

Опис послова: обавља све дактилографске послове у 
предметима додељеним у рад судији код кога је распо-
ређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, 
доставнице и повратнице и обавља све послове израде 
судских одлука по диктату судије, сачињава списак предме-
та за рочишта и истиче их на огласну таблу и улазним вра-
тима суднице, доставља извештај са суђења судској управи 
уз евиденцију начина решавања предмета и ефективног 
присуства судије поротника на рочиштима, води рачуна 
о уредности списа, попуњава обрасце, решења о кажња-
вању сведока, наредбе за привођење, решење о исплати 
трошкова сведоцима, вештацима и судијама поротници-
ма, попуњава статистичке листове и поступа по наредби 
судије, врши унос података у електронској форми у складу 
са АВП – ом, по потреби дежура са судијом ради увиђаја, 
разводи рочишта и друге податке у електронском уписни-
ку, обавља друге послове по налогу шефа датилобироа, 
судије или председника суда.

Услови: III или IV степен средње школске спреме, 
друштвеног, природног или техничког смера, најмање две 
године радног искуства у струци, положен испит за дакти-
лографа прве класе и положен државни стручни испит и 
потребне компетенције за ово радно место.

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 компетен-
ције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

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

1. Провера општих функционалних компетенција:
- Организација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити писаним путем – тест).
На интернет презентацији Основног суда у Великој Плани, 
можете приступити бази питања затвореног тиша са тач-
ним одговорима из области компетенције – организација 
и рад државних ограна Републике Србије, а најмање 30 
питања, методом случајног избора, биће Вам задата током 
процеса селекције.
- Дигитална писменост (провера ће се вршити решавањем 
задатака практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару).
На интерент презентацији Основног суда у Великој Плани, 
можете погледати базу задатака затвореног типа којим се 
проверава компетенција – дигитална писменост. Током 
процеса селекције, методом случајног избора, биће Вам 
задат један задатак намењен провери ове функционалне 
компетенције.
- Пословна комуникација (провера ће се вршити писменом 
симулацијом).
На интернет презентацији Основног суда у Великој Плани, 
можете погледати базу питања затвореног типа којим се 
проверава компетенција – пословна комуникација, а 10 
питања, методом случајног избора, биће Вам задата и у 
процесу селекције.

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“, ако кандидат поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о поседовању знања и вештина из наведених области на 
траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције „дигитална писменост“, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *рад на рачунару), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Провера сваке од општих функционалних компетенција не 
може трајати дуже од једног сата.

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

2. Провера посебних функционалних компетенција:
Посебна функционална компетенција у области рада админи-
стративни послови – технике припреме материјала и вођење 
записника – провера ће се вршити писаним путем (реша-
вањем теста) и усменим путем разговором са кандидатом.
Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар – познавање прописа: Судски пословник – про-
вера ће се вршити писаним путем (решавањем теста) и 
усменим путем разговором са кандидатом.
Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар – знање и вештина потребе за рад на послов-
ном софтверу за управљање предметима у оквиру Право-
судног информационог система – провера ће се вршити 
писаним путем (решавањем теста) и усменим путем разго-
вором са кандидатом.

Писани тест за проверу све три посебне функционалне 
компетенције се састоји од 15 питања са више понуђе-
них одговора. Кандидати одговарају на питања заокружи-
вањем једног од понуђених одговора. Кандидат може на 
свако питање дати, односно заокружити само један одго-
вор. Тачан одговор на питање доноси један бод. Свако бри-
сање или исправка датог одговора сматра се као нетачан 
одговор. Ако се кандидат на тесту служи недозовољеним 
средствима (коришћење уџбеника, бележака, мобилних 
телефона, преписивање и др.) комисија ће удаљити кан-
дидата са теста. У том случају сматра се да кандидат није 
положио тест.

Време за израду теста је 1 (један) сат.

Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику 
да предлог решења одређеног задатака који је типичан за 
обављање послова радног места. Време за припрему зада-
така је 10 (десет) минута.

Мерила која ће бити коришћена за вредновање посебне 
функционалне компетенције технике припреме материја-
ла и вођење записника путем разговора са кандидатима 
су следећа: систематичност, познавање поступка, метода 
и техника рада, прецизност и тачност у навођењу пода-
така, комплетност рада и брзина куцања. Брзина куцања 
подразумева проверу вештине брзог куцања текста на тас-
татури по диктату члана комисије у трајању од 5 минута 
са циљем што већег броја откуцаја у задатом временском 
оквиру. У број откуцаја улазе само откуцаји који су садр-
жани у исправно откуцаним речима. Резултати овог мери-
ла вреднују се на следећи начин: мање од 300 откуцаја у 
минуту – оцена 1 (кандидат није испунио мерило), од 300 
до 349 откуцаја у минуту - оцена 2 (кандидат је делимично 
испунио мерило) и 350 и више откуцаја у минуту – оцена 3 
(кандидат је у потпуности испунио мерило).

Мерила која ће бити коришћена за вредновање посебних 
функционалних компетенција познавање прописа и знање 
и вештина потребе за рад на пословном софтверу за упра-
вљање предметима у оквиру Правосудног информационог 
система путем разговора са кандидатима су следећа: сис-
тематичност, познавање поступка, метода и техника рада, 
прецизност и тачност у навођењу података, комплетност 
рада и аналитичност.

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

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање 
вредности државних органа – провераваће се путем интер-
вјуа са комисијом (усменим путем).

IV Врста радног односа и место рада: Радни однос се 
заснива на неодређено време у Основном суду у Великој 
Плани, уз обавезан пробни рад за оне који први пут засни-
вају радни однос у државном органу. Пробни рад траје 6 
(шест) месеци.

Место рада: Велика Плана, Момира Гајића 7.

V Општи услови: да је учесник конкурса пунолетан 
држављанин Републике Србије; да учеснику конкурса 
није раније престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа; да 
учесник конкурса није осуђиван на казну затвора у 
трајању од најмање шест месеци.

 Администрација и управа 
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VI Рок за подношење пријава на конкурс: Јавни кон-
курс је оглашен на огласној табли Основног суда у Великој 
Плани, на интернет презентацији Основног суда у Великој 
Плани, на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, на порталу е-управе и на интернет презента-
цији и у периодичном издању Националне службе за запо-
шљавање.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 (петнаест) дана 
и почиње да тече наредног дана од дана објављивања 
јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање – публикацији „Послови“.

VII Пријава на конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Основног суда у Вели-
кој Плани, https://www.vp.os.sud.rs/

Образац пријаве на конкурс мора бити лично потписан.

Уколико кандидат жели да буде ослобођен тестирања/про-
вере компетенције, Дигитална писменост, дужан је да уз 
образац пријаве приложи одговарајући сертификат/доказ 
у оригиналу или овереној фотокопији не старији од 2 (две) 
године.

Уредно попуњен, одштампан и потписан Образац прија-
ве, подноси се непосредно на шалтеру за пријем Основног 
суда у Великој Плани, на адреси Основног суда у Великој 
Плани, Улица Момира Гајића број 7, 11320 Велика Плана 
или путем поште на наведену адресу са назнаком „Прија-
ва на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног 
места – записничар“.

Свака пријава добија шифру под којом подносилац пријаве 
учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уно-
си се у образац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве на конкурс ће о додељеној шифри 
бити обавештени у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у пријави 
назначен за доставу обавештења.

VIII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазу провере посебних функционалних 
компетенција, пре интервјуа са конкурсном коми-
сијом, уколико приликом пријаве нису доставили 
доказе:
- биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
испиту за дактилографа прве класе;
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима;
- исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(потврде, решења, уговори и други акти из којих се може 
утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и 
у ком периоду је стечено радно искуство);
- потврда да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде радне дужнос-
ти из радног односа издата од стране државног органа у 
коме је учесник јавног конкурса био у радном односу;
- оригинал уверење да учесник конкурса није осуђиван на 
казну затвора од најмање 6 (шест) месеци, издато од стра-
не Министарства унутрашњих послова Републике Србије, 
не старије од шест месеци;
- други докази о стеченим знањима и вештинама;
- државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них, подноси решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен;
- 2 примерка обрасца 1- или 1а- изјава у којој се учесник 
конкурса опредељује да ли ће сам доставити податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо њих. 
Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016) прописано 
је између осталог да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 

Документ о чињеницама о којима се води службена 
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење о положеном правосудном испи-
ту и уверење да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање 6 (шест) месеци. Потребно је да кандидат попу-

ни изјаву (образац 1 или 1а) којом се опредељује за једну 
од две могућности, да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кандидат учинити 
сам. Обрасци 1. и 1а. могу се преузети на интернет пре-
зентацији Основног суда у Великој Плани, у оквиру оба-
вештења о конкурсу. Попуњене изјаве је неопходно доста-
вити уз напред наведене доказе.

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 јединицима, пријемним канцеларијама основ-
них судова односно општинским управама, као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 01.03.2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

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

IX 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.

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

Х Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести у 
просторијама Основног суда у Великој Плани, Момира 
Гајића 7.

Кандидати ће о датуму и времену бити обавештени на кон-
такте (бројеве телефона или e-mail адресе) које наведу у 
својим обрасцима пријаве. Изборни поступак ће започети 
по истеку рока за подношење пријава.

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

ХI Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: државни службеник Владимир Станић, секретар Осно-
вног суда у Великој Плани, 026/516-205, локал 126.

Напомене: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном право-
судном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. Зако-
ном о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 
18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да 
по службеној дужности, у складу са законом, врши увид 
у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о 
којима се води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама (члан 103 став 3).

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве Конкурсна комисија ће одбацити решењем.

Кандидати без положеног државног стручног испита при-
мају се у радни однос под условом да тај испит положе у 
року од 6 (шест) месеци од дана заснивања радног односа.

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

Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у државни 
орган, под једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата врши на основу провере компе-
тенција.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована 
одлуком председника Основног суда у Великој Плани.

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

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног 
суда у Великој Плани https://www.vp.os.sud.rs/, на огласној 
табли Основног суда у Великој Плани, на порталу е-управе, 
на интернет презентацији Службе за управљање кадро-
вима и на интернет презентацији и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Образац пријаве на конкурс, може се преузети на званич-
ној интернет презентацији Основног суда у Великој Плани 
https://www.vp.os.sud.rs/.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО
У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна места: Основно 
јавно тужилаштво у Великој Плани, Велика Плана, Момира 
Гајића 7.

II Радна места коjа се попуњавају:

1. Самостални извршилац за 
финансијско пословање у звању 

референта
Опис послова: Саставља платне спискове, врши обра-
чун плата и осталих примања и спискове за обуставе, води 
дневну благајну и врши исплату из благајне, саставља бла-
гајнички извештај, даје податке о примањима запослених 
и издаје потврде запосленима, саставља извештај о пла-
тама и другим примањима, образац М-4 и друге пропи-
сане обрасце за плате, пише налоге или готовински чек, 
оверава податке за кредите, даје извештаје, води депозит, 
одваја предмете за исплату приватним и правним лицима, 
води регистар депозита, врши исплату са рачуна депози-
та, ликвидира наредбе по свим предметима за вештаке и 
тумаче, води уписник и именик „Си“ и прима завештања 
и готов новац и вредносне папире на чување и руковање 
и издаје их по налогу, обавља и друге послове по налогу 
јавног тужиоца.

Услови: IV степен средње школске спреме економског или 
финансијског смера, гимназија, најмање две године рад-
ног искуства, положен државни стручни испит и потреб-
не компетенције за ово радно место у складу са Уредбом 
о одређивању компетенција за рад државних службеника 
(“Службени гласник РС” број 9/2022).

2. Записничар у звању референта
Опис посла: По годишњем распореду послова обавља 
све дактилографске послове у предметима додељеним у 
рад тужиоцу код кога је распоређен, пише записнике, води 
унос текстова по диктату и са диктафонских трака, врши 
препис текстова и рукописа и израђује све врсте табела, 
у сарадњи са корисницима услуга коригује унете подат-
ке, стара се о савременом обликовању текста, припрема 
и штампа завршне материјале и дистрибуира их корисни-
цима услуга, стара се о чувању и преносу података, дос-
тупности материјала, исправности биротехничке опреме и 
рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрош-
ног материјала, води уписник за евиденцију штапманих 
ствари и публикација, води евиденцију о свом раду, ради и 
друге послове по налогу јавног тужиоца.

Услови: III или IV степен средње школске спреме, друштве-
ног, природног или техничког смера, најмање једна година 
радног искуства у струци, положен испит за дактилографа 
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1-а класе, положен државни стручни испит и потребне ком-
петенције за ово радно место у складу са Уредбом о одређи-
вању компетенција за рад државних службеника (“Службе-
ни гласник РС” број 9/2022).

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

1. Провера општих функционалних компетенција: 
Свим кандидатима кoји учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити путем писаног теста),
• дигитална писменост (провера ће се вршити практичним 
радом на рачунару или увидом у доказ о познавању рада 
на рачунару),
• пословна комуникација (провера ће се вршити писаном 
симулацијом).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „dигитална писменост“, ако кандидат поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције – dигитална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу „Рад на 
рачунару“), достави и тражени доказ у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног дока-
за одлучити да ли моћи или не може да прихвати доказ који 
је приложен уместо тестовне провере.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Великој Плани 
(vp.os.jt.rs).

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

За радно место под редним бројем 1 - самостални 
извршилац за финансијско пословање:
• Посебна функционална компетенција у области рада 
управе у јавном тужилаштву (провера ће се вршити писа-
ним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно место 
самостални извршилац за финансијско пословање - посе-
довање знања и вештина за израду предлога предрачуна 
наменских средстава, састављање годишњег обрачуна 
(завршни рачун), финансијског плана, периодичног обра-
чуна и периодичних извештаја (провера ће се вршити писа-
ним тестом и разговором са кандидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно место 
самостални извршилац за финансијско пословање - вешти-
не орагнизовања целокупног материјално-финансијског 
пословања у тужилаштву (провера ће се вршити писаним 
тестом и разговором са кандидатом).

За радно место под редним бројем 2 - записничар:
• Посебна функционална компетенција - познавање под-
законских аката, интерних процедура и других аката орга-
на битних за обављање послова радног места записничар 
(провера ће се вршити усменим путем – разговором са кан-
дидатом).
• Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар– административни послови (провера ће се 
вршити писменим путем).
• Посебна функционална компетенција за радно место 
записничар – познавање релевантних прописа из дело-
круга органа: Правилника о управи у јавном тужилаштву и 
Закона о државним службеницима (провера ће се вршити 
писаним путем – тестом или усменим путем – разговор са 
кандидатом).

3. Провера понашајних компетенција: Понашајне 
компетенције су: управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање разултата, оријентација ка учењу 
и променама, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет, и њихову 
проверу вршиће дипломирани психолог на основу интер-
вјуа базираног на компетенцијама и упитника.

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

Све наведене компетенције комисија ће проверити у року 
од 30 (тридесет) дана рачунајући од дана истека рока за 
пријаву на оглас по предметном конкурсу. База питања биће 
објављена на интернет станици тужилаштва (vp.os.jt.rs).

IV Место рада: Велика Плана, стално седиште, Улица Моми-
ра Гајића број 7.

V Трајање радног односа: радни однос са заснива на 
неодређено време.

VI Општи услови: држављанство Републике Србије; да 
је учесник конкурса пунолетан; да има прописану стручну 
спрему и да испуњава услове одређене законом и Правил-
ником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места; да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа; да учесник конкруса није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци (ч. 45 став 1 Закона о дру-
жавним службеницима).

VII Образац пријаве на конкурс и докази који се при-
лажу:
- Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу пријаве за 
одговарајуће радно место. Образац је доступан на интер-
нет страници Основног јавног тужилаштва у Великој Пла-
ни или у штампаној верзији у Управи тужилаштва (Велика 
Плана, Момира Гајића 7);
- Образац пријаве мора бити својеручно потписан;
- Образац пријаве на конкурс садржи: податке о конкурсу, 
личне податке - адресу становања, телефон, електронску 
адресу, образовање, стручне и друге испите подносиоца 
пријаве који су услов за заснивање радног односа, податак 
о знању рада на ручунару, податак о знању страног језика, 
додатне едукације, радно искуство, посебне услове, добро-
вољно дату изјаву о припадности националној мањини, 
посебне изјаве од значаја за учешће у конкурсним поступ-
цима у државним органима;
- Пријава на јавни конкурс може се поднети путем поште 
или непосредно на адресу: Основно јавно тужилаштво у 
Великој Плани, Велика Плана, Момира Гајића 7;
- Приликом пријема пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
на јавном конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен 
о додељеној шифри у року од три дана од дана пријема 
пријаве на начин на који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

VIII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и које испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на контакте 
(адресе или бројеве телефона) које су навели.

Провера свих компентенција ће се вршити у просторијама 
Основног јавног тужилаштва у Великој Плани, ул. Момира 
Гајића бр.7. Учесници конкурса који су успешно прошли јед-
ну фазу изборног поступка обавештавају се о датуму, месту 
и времену спровођења наредне фазе изборног поступка на 
контакте (бројеве телефона и или мејл адресе), које наведу 
у својим обрасцима пријаве.

IX Остали докази које прилажу само кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са комисијом:
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
- уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак (не старији од 6 месеци);
- уверење да није осуђиван на казну затвора од најмање 6 
месеци (не старије од 6 месеци);
- потврда да кандидату раније није престајао радни однос 
у дружавном органу због теже повреде дужности из рад-
ног односа (само они кандидати који су радили у државном 
органу);
- оверена фотокопија дипломе којом се потрвђује стручна 
спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство);
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима. Кандидати без положеног дружавног 
испита за рад у државним органима примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада;
- сертификат или други доказ о познавању рада на рачуна-
ру (уколико поседује исти);
- Образац 1 - Изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам доставити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учити уместо њега.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 
18/2016) прописано је између осталог да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција када је то неопходно за одлу-
чивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке 
прибати сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена 
евиденција је: извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење о положеном правосудном испи-
ту, уверење о положеном државном иститу, уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак и уверење 
да кандидат није осуђиван на казну затовара од најмање 
шест месеци.

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

Кандидати који су успешно прошли фазе изворног постука 
пре интервјуа са комисијом позваће се да у року од 5 (пет) 
радних дана од дана пријема обавештења приложе остале 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. Кандида-
ти који у остављеном року не приложе остале доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку,односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказане испуњавају 
услове за запослење, писаним путем се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на адресу наведену у огласу.

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 нараспоређен.

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).

X Рок за подношење пријава: 8 (осам) дана од дана 
оглашавања јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови“.

XI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Пријаве се подносе Основном јавном тужилаштву у 
Великој Плани, Момира Гајића 7, Велика Плана, са назнаком 
„Пријава на јавни конкурс - за извршилачко радно место“ 
(навести назив радног места за које се подноси пријава).

XII Изборни поступак: Списак кандидата који испуња-
вају услове за запослење на радном месту и међу којима се 
спроводи изборни поступак, објављује се на интернет пре-
зентацији тужилаштва према шифрама њихове пријаве. 

Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих 
функционалних компентенција конкурсна комисија ће оба-
вестити о времену и месту провере посебних функционал-
них компетанција, а потом и о времену и месту провере 
понашајних компетенција и на крају обавити интервју са 
кандидатима.

XIII Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Стана Вићентијевић, административно-технич-
ки секретар у Основном јавном тужилаштву у Великој Пла-
ни, контакт телефон 026/514-050 или зграда тужилаштва у 
Великој Плани, ул. Момира Гајића бр.7, канцеларија број 36 
на 2. спрату.

Напомене: Сви докази прилажу се на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског 
тумача. Диплома којом се отврђује стручна спрема, а која је 
стечена у иностранству мора бити нострификована.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене Закључком комисије. Свака 
фаза изборног поступка у селекцији кандидата биће ели-
минациона.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Основног јавног тужилаштва у Великој Плани 
(vp.os.jt.rs).

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се доку-
ментација враћати искључиво на писани захтев учесника.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 Администрација и управа 
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Овај оглас објављује се на интернет презентацији Основног 
јавног тужилаштва у Великој Плани (vp.os.jt.rs), на порталу 
е-управе, огласној табли, интернет презентацији и перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови“.

УЖИЦЕ

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО 
У ПОЖЕГИ

31210 Пожега, Уче Димитријевића 6
тел. 031/811-135

Уписничар у звању референта
Опис послова: По годишњем распореду послова води 
уписнике, евидентира кретање предмета, обележава 
номенклатурне знаке на попису списа, уводи и разводи 
предмете у уписнику, води регистар уписника, сређује и 
архивира завршене предмете, саставља статистичке пре-
гледе по уписницима и попуњава статистичке упитнике, 
води одговарајуће доставне књиге и књиге евиденције, 
обавља и друге послове по налогу непосредно надређеног.

Услови: Четврти степен средње школске спреме друштве-
ног смера, најмање две године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит и потребне компетеције 
за ово радно место.

Фазе изборног поступка: Изборни поступак се спрово-
ди из више обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне компетенције, посебне функционалне ком-
петенције, понашајне компетенције и фаза у којој се спро-
води интервју са комисијом.

Провера општих функционалних компетенција: Свим 
кандидатима који учествују у изборном поступку прво се 
проверавају опште функционалне компетенције и то:
 - организација и рад државних органа Републике Србије 
(провера ће се вршити путем писаног теста),
- дигитална писменост (провера ће се вршити практич-
ним радом на рачунару или увидом у доказ - сертификат о 
познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити писаном 
симулацијом). 

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
пентенције „дигитална писменост”, ако кандитат поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
о познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и жели 
да на основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције – „дигитална писменост”, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на 
рачунару) достави и тражени доказ у оригиналу или овере-
ној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног доказа 
донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ 
који је приложен уместо тестовне провере.

Провера посебних функционалних компетеција: 
Међу кандидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција у изборном поступ-
ку, посебне функционалне компетенције се проверавају 
писменим тестом, а који се спроводи ради провере потреб-
них компетенција за рад на наведеним радним местима у 
складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Основном јавном тужилаштву 
у Пожеги и усменим разговором са кадидатом-решавање 
задатака који је типичан за радно место за који је конкурс 
расписан. Комисија ће сачинити тест од 15 питања и три 
задатка најкасније 24 часа пре почетка провере, од којих 
ће методом случајног одабира изабрати тест и задатак који 
ће решавати пријављени кандидати. 

Провера понашајних компентенција: Понашајне ком-
пентенције су: управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата рада, оријентација ка 
учењу и променама, изградња и одржавање професионал-
них односа, савесност, посвећеност и интегритет (провера 
ће се вршити од стране дипломираног психолога, на основу 
интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандитата: Про-
цена мотивације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа провераваће се путем интервјуа са 
Комисијом. Све наведене компентенције комисија ће прове-
равати у року од три месеца, рачунајући од дана истека рока 
подношење пријава на предметни јавни конкурс.

Место рада: Основно јавно тужилаштво у Основно јавно 
тужилаштво у Пожеги, Уче Димитријевића 6, Пожега. 

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

Општи услови за запослење: да је учесник конкурса 
држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има 
прописану стручну спрему и да испуњава услове одређене 
законом и Правилником о унутрашњем уређењу и система-
тизацији радних места, да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже повре-
де дужности из радног односа, да учесник конкурса није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 
ст. 1 Закона о државним службеницима).

Образац пријаве на конкурс и докази који се при-
лажу: Пријава за јавни конкурс подноси се на обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет страници Основног 
јавног тужилаштва у Пожеги https://pz.os.jt.rs/; Образац 
пријаве мора бити својеручно потписан. Образац пријаве 
на конкурс садржи: податке о конкурсу, личне податке, 
адресу становања, телефон, електронску адресу, образо-
вање, стручне и друге испите подносиоца пријаве који су 
услов за заснивање радног односа, податак о знању рада 
на рачунару, податак о знању страног језика, додатне еду-
кације, радно исукство, посебне услове, добровољно дату 
изјаву о припадности националној мањини, посебне изјаве 
од значаја за учешће у конкурсним поступцима у државним 
органима. Пријава на јавни конкурс се може поднети путем 
поште или непосредно на адресу: Основно јавно тужи-
лаштво у Пожеги, Уче Димитријевића бр. 6, 31210 Пожега; 
Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује на јавном 
конкурсу. Подносилац пријаве биће обавештен о додеље-
ној шифри у року од три дана од дана пријема пријаве на 
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења. 

Датум и место провера компетенција учесника кон-
курса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на јавни конкурс, спровешће се изборни поступак, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на контак-
те (адресе, бројеви телефона, или e-mail адресе) које су 
навели у пријави. Провера свих компетенција обавиће се 
у просторијама Основног јавног тужилаштва у Пожеги, Уче 
Димитријевића бр. 6, 31210 Пожега, Учесници конкурса 
који су успешно прошли једну фазу изборног поступка, оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спровођења наред-
не фазе поступка на контакте (бројеве телефона или e-mail 
адресе) које наведу у својим обрасцима пријаве. 

Општи, остали докази које прилажу само кандита-
ти који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са комисијом: оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству, уве-
рење да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци (издаје надлежна Полицијска управа, уверење не 
сме бити старије од 6 месеци), потврда да кандитату није 
раније престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа (или писмена изјава 
учесника конкурса), оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за радно место, уверење о поло-
женом државном испиту, оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство), сертификат 
или други доказ о познавању рада на рачунару (уколико 
поседује исте). Образац 1 – Изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам доставити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган учи-
нити уместо њега. 

Напомена: Одредбом чланова 9 и 103 Закона о општем 
управном поступку („Сл. гласник РС”, број 18/2016) про-
писано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницима о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци. 

Потребно је да кандидат у делу изјаве у обрасцу пријаве 
заокружи на који начин жели да се прибаве његови пода-
ци из службених евиденција. Наведене доказе кандидат 
може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка. Кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са 
комисијом позваће се да у року од 5 (пет) радних дана од 
дана пријема обавештења приложе остале доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који у оставље-
ном року не приложе остале доказе који се прилажу у кон-
курсном поступку, односно који на основу достављених или 

прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, 
писаним путем се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на адресу наве-
дену у огласу. Државни службеник који се пријављује на 
јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен. Сви докази се прилажу 
у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени основним судовима, судским јединицама, 
односно општинским управама као поверени послови) као 
доказ могу се приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. 

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је: 8 (осам) 
дана од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном 
издању Националне службе за запошљавање „Послови”. 

Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс: 
Основно јавно тужилаштво у Пожеги, Уче Димитријевића 
бр. 6, 31210 Пожега, са назнаком „За јавни конкурс”. 

Изборни поступак: Списак кандидата који испуњавају 
услове за запослење на радном месту и међу којима се спро-
води изборни поступак, објављује се на интернет презен-
тацији овог тужилаштва, према шифрама њихове пријаве. 
Кандидате који успешно заврше писмену проверу општих 
функционалних компетенција конкурсна комисија ће обавес-
тити о времену и месту провере посебних функционалних 
компетеција, а потом и о времену месту провере понашајних 
компетенција и на крају обавити интервју са кандитатом. 

Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу је: Јелена Кокот, тужилачки помоћник, 
контакт телефон 031/811-135. 

Напомена: Сви докази се прилажу на српском језику, 
односно уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашћеног тумача. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве биће одбачене закључком. Положен држав-
ни стручни испит није услов, нити предност за заснивање 
радног односа. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду у трајању 
од шест месеци. Обавештавају се учесници јавног конкур-
са да ће се документација враћати искључиво на писани 
захтев учесника. Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју је именовао јавни тужилац Основног јавног тужи-
лашта у Пожеги. Овај конкурс се објављује на огласној таб-
ли и интернет презентацији Основног јавног тужилаштва у 
Пожеги https://pz.os.jt.rs/, на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу е 
– управе, на огласној табли, интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Сви изрази, појмови, именице, придеви и 
глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискритминације и на особе 
женског пола. Информације о материјалима за припрему 
кандидата за проверу општих и посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Основног јавног тужи-
лаштва у Пожеги https://pz.os.jt.rs/.

 Администрација и управа 

Посао се не чека, посао се тражи
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                       Трговина и услуге

IDEAL FINANCE DOO
11070 Нови Београд, Ђорђа Станојевића 12

тел. 060/3033-396

Рад у финансијама - рачуноводству
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме економске 
струке. Пријаве слати на e-mail: konkurs@idealfinance.rs у 
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

АЛЕКСАНДАР ПАЈОВИЋ
ПР УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА

КУВАНА ЈЕЛА ХАС
21000 Нови Сад, Народног фронта 2

тел. 064/8444-136

Кувар
на одређено време, 3 месеца

Помоћни радник у кухињи
на одређено време, 3 месеца

2 извршиоца

Јављење кандидата на контакт телефон 064/8444-136. Рок 
за пријаву 10.04.2023. године.

ЈАБЛАНИЦА МП ДОО
Болеч, 29. новембра 17

тел. 060/3679-598, 063/1140 -543
email: jablanica.prodaja@gmail.com

Трговац / касир
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, рад на рачунару 
(основни ниво).

SCHNEIDER AUTO CENTAR DOO
Београд, Патријарха Димитрија 1а

тел. 062/336-999
e-mail: office@schneiderautocentar.rs

Контролор на линији техничког прегледа 
у занимању аутомеханичар

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум годину дана искуства и обученост на 
радном месту на линији техничког прегледа; одлично 
познавање Правилника о техничком прегледу; возачка 
дозвола Б категорије. Контакт са послодавцем телефоном 
или путем мејла. Рад у сменама. 

SOS SANDWICHES
11000 Београд, Краљице Марије 49

Радник у кухињи брзе хране
2 извршиоца

Опис посла: припрема сендвича и брзе хране.
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стручне спреме; 
радно искуство није битно. Радно време је у две смене, од 9 
до 17 и од 16 до 24 часова. Почетна плата је 60.000 динара. 
Контактирати послодавца на број телефона 060/3232-802 
(Милош Милутиновић).

СТИНКОМ ДОО
22000 Сремска Митровица
Димитрија Давидовића 7

тел. 064/2687-131
e-mail: stinkom.doo@gmail.com

Административни радник
УСЛОВИ: завршена средња школа, минимум IV степен 
стручне спреме; возачка дозвола Б категорије; познавање 
рада на рачунару (Office). Кандидати који испињавају наве-
дене услове контакт са послодавцем могу остварити путем 
мејла: stinkom.doo@gmail.com или на контакт телефон: 
064/2687-131.

INCEPTUS PREMIER
ДОО ВРШАЦ

e-mail: inceptuspremier@gmail.coм

Оператер у мониторинг центру
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV ниво квалификације саобраћајне школе, тех-
ничке школе ИТ сектор или гимназије, познавање рада 
на рачунару: Windows окружење и интернет Office пакет, 
Word, Excel; возачка дозвола Б категорије, енглески језик 
почетни ниво или румунски језик средњи ниво. Психо-
лошко тестирање кандидата обавља послодавац. Радно 
време је дуже од пуног, 48 часова недељно. Заинтересо-
вани кандидати могу своје радне биографије послати на 
маил адресу inceptuspremier@gmail.com.

СТР “ЗОРА”
 ЗОРА ИЛИЋ ПРЕДУЗЕТНИК

Батајница
11080 Земун, Браће Савић 1б

тел. 064/1550-758

Продавац у малопродаји књижарско - 
канцеларијске робе

Опис посла: Продаја школског и канцеларијског материја-
ла, фотокопирање.

Рад у другој смени 30-35 сати недељно, викенд слободан. 
Јављање кандидата на контакт телефон: 064/155-0758; 
мејл: zoraofficestore@gmail.com или лично Батајница, Браће 
Савић 1б, радним данима у 15.00 часова.

ЈУГОДОМ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, 
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
Нови Сад, Темеринска 110

тел. 020/89-300

Продавац грађевинског материјала и 
опреме за купатила

у грађевинском центру „Домино“
 Панчевачки пут 72а 1

УСЛОВИ: Лица са завршеним III и IV степеном стручне 
спреме. Рад у сменама. Слање пријаве за посао на имејл: 
8dominobg@gmail.com, на тел: 011/2089-300, 011/2748-
400; или доставити на увид - Панчевачки пут 72а.

АДВОКАТ ИВАН ДУДИЋ
11030 Београд, Богољуба Чукића 44/2

тел. 064/3638-878
e-mail: advokatdudic@gmail.com

Адвокатски приправник - волонтер

УСЛОВИ: VII/1 ССС, дипломирани правник; кандидати са 
Универзитета у Београду, Нишу, Новом Саду и приватни 
правни факултет УНИОН. Контакт са послодавцем можете 
остварити позивом на горе наведени број и слањем радне 
биографије на e-mail: advokatdudic@gmail.com.

АДВОКАТ ЈОВАН ПЕТРОВИЋ
11030 Београд, Богољуба Чукића 44/2

тел. 063/687-695
e-mail: jovanstpetrovic@gmail.com

Адвокатски приправник - волонтер

УСЛОВИ: VII/1 ССС, дипломирани правник; кандидати са 
Универзитета у Београду, Нишу, Новом Саду и приватни 
правни факултет УНИОН. Контакт са послодавцем можете 
остварити позивом на горе наведени број и слањем радне 
биографије на e-mail: jovanstpetrovic@gmail.com.

АГЕНЦИЈА ЗА ПОСЛОВНЕ 
АКТИВНОСТИ “СУПЕР МАМА”

e-mail: supermamakg@gmail.com

Дадиља / аниматор - васпитач
на одређено време 12 месеци

30 извршилаца

Опис посла: Чување и анимирање деце.

УСЛОВИ: од IV до VII нивоа квалификације, без обзира на 
занимање (пожељна занимања: медицинска сестра - тех-
ничар, васпитач, учитељица и слично); пожељно искуство 
у раду са децом; предвиђен пробни рад; могућност запо-
шљавања у иностранству. Заинтересовани кандидати своју 
радну биографију треба да доставе послодавцу на мејл: 
supermamakg@gmail.com, најкасније до 31.03.2023.

ДРАМИЋАНИН ГРОУП ДОО 
КРАГУЈЕВАЦ
тел. 065/8728-403

Радник у кухињи
3 извршиоца

УСЛОВИ: Без обзира на ниво квалификације и на зани-
мање; радно искуство није неопходно. Заинтересовани 
кандидати треба да се јаве на контакт телефон: 065/872-
8403, најкасније до 14.04.2023.

АДВОКАТ САЊА МУНИЖАБА ЈАИЋ
21000 Нови Сад, Јеврејска 13

тел. 063/521-087
e-mail: advokat.munizaba.jaic@gmail.com

Адвокатски приправник
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: Лице са завршеним VII/1 степеном стручне спре-
ме, дипломирани правник; дипломирани правник / мастер 
правник; основна информатичка обука. Пријављивање 
кандидата на e-mail адресу: advokat.munizaba.jaic@gmail.
com. Јављање кандидата на контакт телефон: 063/521-087. 
Рок за пријаву 15.04.2023. године.

MASTER CLEAN EXPRESS DOO
24000 Суботица, Јована Микића 56

тел. 024/602-741
e-mail: office@masterclean.rs

Хигијеничар
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: Било који степен стручне спреме у било ком зани-
мању без обзира на радно искуство. Рад у сменама, рад ван 
просторија послодавца, превоз обезбеђен. Јављање канди-
дата на контакт телефон или слање биографија на имејл 
office@masterclean.rs. Рок за пријаву 01.05.2023. године

КОКО СЛАДОЛЕД
11070 Нови Београд, Др Ивана Рибара 91д

Блок 61
тел. 064/3662-704

Производња и продаја сладоледа
пробни рад 1 месец

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

“ZERO SECURITY” DOO
11070 Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 10з, ВП 52
тел. 066/8027-767

Физичко обезбеђење објекта
на одређено време до 12 месеци

12 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, лиценца за 
вршење послова физичког обезбеђења. Пробни рад 1 
месец. Пријаве слати на e-mail: office@zerosecurity.rs у року 
од 30 дана од дана објављивања огласа.

Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи
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КОВИЉКА ДРАШКО ПР КРОЈАЧКИ 
САЛОН МОДАКО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Змај Јовина 8
тел. 065/3211-812

Кројач
УСЛОВИ: Потребно радно искуство од 12 месеци у кројењу 
и шивењу. Обезбеђен превоз. Јављање канидата на кон-
такт телефон: 065/3211-812. Рок за пријаву 15.04.2023. 
године.

ДЕЈАН МИТРОВИЋ ПР МУШКИ 
ФРИЗЕРСКИ САЛОН ДУО 

НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 9

тел. 062/1443-865

Мушки фризер
УСЛОВИ: Потребно радно искуство од 24 месеца. Рад у сме-
нама. Јављање кандидата на контакт телефон: 062/1443-
865. Рок за пријаву 15.04.2023. године.

          Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ”
11320 Велика Плана Милоша Великог 110

тел. 026/541-110, факс: 026/516-504
email: dzvelikaplanas@gmail.com

www.dzvelikaplana.rs

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

за потребе Службе за здравствену заштиту 
одраслих Дома здравља

Опис послова: пружа услуге здравствене неге и подршке 
лицима којима је потребна нега као последица старења, 
повређивања, болести или других физичких и менталних 
поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу 
са праксом и стандардима савремене неге и о томе води 
прописану медицинску документацију; у тиму са доктори-
ма медицине и другима или самостално, спроводи превен-
тивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или 
доктора медицине специјалисте у установи и на терену, 
у оквиру теренског рада; припрема болесника за дијаг-
ностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, 
опрему и уређаје за рад; учествује у дијагностици (ЕКГ, 
одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска 
мерења; прати болесника и надзире га за време превоза до 
здравственеустанове или куће ради даљег лечења; врши 
дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената; 
правилно одлаже медицински отпад; припрема пацијента и 
медицинску документацију за преглед, дијагностичко-тера-
пијски процедуре и учествује при прегледу као члан тима. 
Учествује у дијагностици (ЕКГ, одређивање шећера у крви 
и др.) и врши антропометријска мерења. У тиму са докто-
ром медицине спроводи превентивне и куративне мере, 
по налогу доктора медицине или доктора медицине спе-
цијалисте у Дому здравља и на терену, у оквиру теренског 
рада. Ради у тиму са изабраним лекаром, заказује лекарске 
прегледе и даје обавештења пацијентима кад раде иза-
брани лекари из њеног одељења, односно одсека. Спро-
води здравствено-васпитни рад. По потреби иде у кућне 
посете са доктором медицине, учествује у пружању хитне 
медицинске помоћи и прати пацијента током транспорта. 
Спроводи прописану терапију по налогу доктора медицине. 
Врши наплату партиципације и друге износе од пацијен-
та или корисника услуге, а наплаћена средства редовно 
предаје благајни Дома здравља. Уредно води сву законом 
прописану документацију. Фактурише извршене здравстве-
не услуге. Правилно одлаже медицински отпад. Ради на 
сопственом стручном усавршавању. По налогу лекара даје 
ампулиране лекове, учествује у свим медицинским интер-
венцијама (давање оксиногене терапије, оживљавање, 
заустављање крварења, обраде ране и превијања), учест-
вује у спровођењу мера реанимације болесника, при томе у 
свом раду рукује следећим апаратима: апарат за реанима-
цију - дефибрилатор, за оксигену терапију, ЕКГ, глукомат, 
и др. Стара се о снабдевености интервенција потребним 
медикаментима и медицинским инструментима, одговор-
на је за стерилност инструмената при пружању медицин-
ских интервенција, води утрошак лекова. За свој стручни 
рад лично је одговорна, а за извршавање послова и радних 

задатака одговорна је одговорној медицинској сестри служ-
бе, главној медицинској сестри и начелнику службе.

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење) кандидати треба да испуњавају и услове 
прописане Правилником о организацији и систематизацији 
послова у Дому здравља “Др Милан Бане Ђорђевић” Вели-
ка Плана. Услови: средње образовање. Додатна знања, 
испити и радно искуство: стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 
- техничара. Уз пријаву на оглас кандидати достављају и 
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипло-
ме или оверену фотокопију уверења о завршеној средњој 
медицинској школи; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежног органа или решење о упису у комору; 
фотокопију или очитану личну карту (уколико је у питању 
лична карта са чипом); оверену фотокопију уверења о 
држављанству; оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; кратку биографију, адресу и контакт број 
телефона. Пријаве са кратком биографијом, адресом, адре-
сом електронске поште, контакт телефоном, овереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуњеност 
услова конкурса и назнаком ”Пријава на оглас за пријем у 
радни однос на неодређено време за радно место медицин-
ске сестре - техничара у амбуланти” предају се непосред-
но у просторијама Секретаријата Дома здравља ”Др Милан 
Бане Ђорђевић”, 11320 Велика Плана, Милоша Великог 110, 
или путем поште на наведену адресу. Напомена: лекарско 
уверење којим се доказује здравствена способност без 
ограничења за рад на радном месту за које је расписан 
оглас, дужан је да достави кандидат који буде примљен у 
радни однос. Рок за пријављивање на оглас је осам дана 
од дана објављивања огласа у публикацији”Послови”код 
Националне службе за запошљавање. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Одлука 
о избору ће бити донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава, објављена на огласној табли 
Дома здравља и прослеђена кандидатима.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Доктор медицине специјалиста - 
изабрани лекар за децу

на одређено време

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

Зубни техничар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Завршена средња зуботехничка школа, зубни тех-
ничар, уверење о положеном стручном испиту, лиценца, нај-
мање 6 месеци радног искуства у звању зубног техничара.

ОСТАЛО: Неопходно је да кандидати који буду примље-
ни, пре потписивања уговора о раду доставе лиценцу или 
решење о издавању лиценце. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотоко-
пијама докумената којима се доказује испуњеност услова 
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за које 
радно место 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.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/563-517

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време, ради замене привремено 

одсутне запослене, до њеног повратка са 
боловања, за рад у Служби за здравствену 

заштиту деце и омладине

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: да имају завршен медицински факул-
тет; положен стручни испит за звање доктора медицине; да 
поседују важећу лиценцу за рад, односно решење о упису 
у именик Лекарске коморе; да имају најмање пет година 
радног искуства у звању доктора медицине. Кандидати 
подносе: пријаву на оглас; кратку биографију; фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију лиценце доктора 
медицине; доказ о радном искуству; извод из матичне књи-
ге рођених / венчаних; уверење о држављанству. 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 Дома здравља. Опис 
послова дат је у Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова у Дому здравља Параћин. Прија-
ве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, 
као и документа којима се доказује испуњеност услова кон-
курса, донети лично у писарницу ДЗ Параћин или послати 
на адресу: Дом здравља Параћин, 35250 Параћин. Мајора 
Марка 10, са назнаком „Пријава на конкурс за радно место 
доктора медицине - изабрани лекар“. Докази о испуње-
ности услова за заснивање радног односа за напред наве-
дено радно место подносе се у неовереним копијама. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на сајту 
Министарства здравља Републике Србије и листу „Посло-
ви”, код Националне службе за запошљавање. Кандида-
ти могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему. 
Неблаговремене, недозвољене, непотписане пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, 
неће бити разматране. По завршетку конкурса предата 
документа се неће враћати кандидатима. За све информа-
ције можете се обратити на телефон 035/563-517.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ
18300 Пирот, Кеј бб.

Виши санитарни техничар / санитарно-
еколошки инжењер

на одређено време од годину дана, за рад у 
Центру за хигијену и хуману екологију

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа предвиђени 
су Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва у ЗЗЈЗ Пирот бр. 863/2 од 22.03.2018. год. и то: струч-
на спрема / образовање: високо образовање: на струков-
ним студијама првог степена (основне струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна 
знања / испити / радно искуство: стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању; 
познавање рада на компјутеру; возачка дозвола Б катего-
рије. Заинтересовани кандидати су дужни да доставе сле-
дећу документацију: кратку биографију, адресу и контакт 
телефон; оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију доказа о завршеној шко-
ли; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце или решења о упису 
у Комору медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије; фотокопирану или скенирану возачку дозволу Б 
категорије; потврду послодавца о радном искуству или о 
дужини радног стажа. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
се подносе поштом или лично на адресу: Завод за јавно 
здравље Пирот, Кеј бб., са назнаком “Оглас за вишег сани-
тарног техничара / санитарно-еколошког инжењера“. Кан-
дидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на 
разговор, ради пружања додатних информација које могу 
бити важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат који 
буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је 
да достави доказ о здравственој способности за рад (лекар-
ско уверење). Непотпуне и неблаговремено приспеле 
пријаве неће се узимати у разматрање.

Трговина и услуге / Медицина

www.nsz.gov.rs

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Техничар одржавања одеће
на одређено време до повратка на рад 
запослене привремено спречене за рад

Опис послова: Врши припрему материјала потребног за 
рад, стара се о хигијени радног простора, води рачуна о 
исправности опреме и апарата за рад, врши пријаву квара 
главном техничара Завода, води периодичне извештаје о 
потрошњи материјала и средстава потребних за рад и дос-
тавља их начелнику Службе, врши прикупљање, прање, 
сушење и пеглање радне одеће, врши крпљење радне 
одеће, сортирање и чување радне одеће у наменским прос-
торијама, обавља и друге послове према стручној спреми 
сходно потребама Завода.

УСЛОВИ: Стручна спрема и радно искуство: основно обра-
зовање, рад на тим или сличним пословима у трајању 
од најмање 6 месеци. Потребна документација: пријава 
на оглас, фотокопија извода из матичне књиге рођених, 
фотокопија личне карте, кратка биографија (ЦВ), доказ 
о радном искуству у виду уверења / потврде послодавца, 
фотокопија уговора о раду, радне књижице и сл.. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног 
огласа у огласним новинама „Послови“ Националне служ-
бе за запошљавање. Оглас ће бити објављен и на web 
сајту Министарства здравља Републике Србије и web сајту 
Завода за трансфузију крви Војводине. Пријаве се подносе 
путем поште на адресу: Завод за трансфузију крви Војво-
дине, 21112 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а, са назнаком „За 
оглас“ или непосредно управи Завода за трансфузију крви 
Војводине сваког радног дана од 8 до 14 часова. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

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

Доктор медицине специјалистa 
урологије

за рад у специјалистичкој амбуланти 
урологије Здравственог центра Сурдулица, ОЈ 

Општа болница

УСЛОВИ: Доктор медицине, завршена специјализација из 
урологије, лиценца. Уз пријаву на оглас доставити: оверену 
фотокопију дипломе, уверења о завршеној специјализа-
цији из урологије; лиценца, извод из матичне књиге рође-
них или извод из матичне књиге венчаних за особе које 
су мењале презиме, лекарско уверење. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији,, 
Послови” Националне службе за запошљавање. Избор 
између кандидата који испуњавају услове огласа извршиће 
се на основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уго-
вора за здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве слати на горе наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БУЈАНОВАЦ
17520 Бујановац, Бујановачка бања бб.

тел. 017/7651-292

1) Рецепционар
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња економска школа или одгова-
рајућа средња стручна спрема; испит и лиценца за рад.

2) Помоћни радник на одржавању јавних 
и зелених површина

на одређено време од 6 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа.

3) Чувар објекта
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема било ког смера.

ОСТАЛО: уз молбу кандидати су обавезни да доставе: ЦВ 
- кратку биографију са назначеном адресом становања и 
контакт телефон; извод из матичне књиге рођених оверену 

фотокопију, оверену фотокопију дипломе за радна место 
под бројем 1 и 3; сведочанство о завршеној основној школи 
за радно место под бројем 2. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Пријаву доставити у 
затвореној коверти са назнаком „За оглас“ на горе наведену 
адресу. Кандидати ће бити обавештени о избору у року који 
неће бити дужи од 30 дана. Оглас се објављује и на web 
сајту Министарства здравља Републике Србије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Опис посла 
за наведена занимања је садржан у каталогу радних мес-
та, са којим ће кандидати бити упознати у виду додатних 
информација и приликом заснивања радног односа.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Завршена средња медицинска школа акушерског 
смера, уверење о положеном стручном испиту, најмање 
6 месеци радног искуства у звању гинеколошко акушер-
ске сестре - техничара. Неопходно је да кандидати који 
буду примљени, пре потписивања уговора о раду доста-
ве лиценцу или решење о издавању лиценце. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном и доку-
мента којима се доказује испуњеност услова конкурса (нео-
верене фотокопије дипломе и уверења о положеном струч-
ном испиту) предају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена 
на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а иза-
брани кандидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем. Послата документа кандидата неће бити враћена. 
Дом здравља Нови Београд задржава право да не изабере 
ни једног од пријављених кандидата.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДИЈУ 
БАЊИЦА

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Медицинска сестра - техничар
 општег смера

на осталим болничким одељењима
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: ове-
рен препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи (са просечном оценом); оверени пре-
пис или фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; потврду издату од стране Националне службе за запо-
шљавање о дужини чекања на запослење; доказ о радном 
искуству у струци након положеног испита на пословима 
пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодав-
ца); фотокопија личне карте или очитана лична карта (уко-
лико лична карта поседује чип); биографију, са адресом и 
контакт телефоном.

Медицинска сестра - техничар 
(инструментарка) 

3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи (са просечном оценом); овере-
ни препис или фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; доказ о радном искуству у струци након положе-
ног испита на пословима пружања здравствене заштите, 
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија радне књижи-
це или потврда послодавца); фотокопија личне карте или 
очитана лична карта (уколико лична карта поседује чип); 
биографију, са адресом и контакт телефоном.

Спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
основној школи, II степен стручне спреме (са просечном 
оценом); потврду издату од стране Националне службе 

за запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ о 
радном искуству (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); фотокопија личне карте или очитана лична 
карта (уколико лична карта поседује чип); биографију, са 
адресом и контакт телефоном.

ОСТАЛО: Пожељно је претходно радно искуство у стацио-
нарним здравственим установама на истим или сличним 
пословима. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од дана 
расписивања огласа у листу „Послови”. Пробни рад је шест 
месеци. Наведена документа не смеју бити старија од шест 
месеци, а приложене фотокопије морају бити оверене од 
надлежног органа. Пријаве са непотпуном документацијом 
или које нису у складу са условима из овог огласа, као и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, општег 
смера, уверење о положеном стручном испиту, најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 
- техничара.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време до три месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, педијатријс-
ког смера, уверење о положеном стручном испиту, најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре 
- техничара.

ОСТАЛО: неопходно је да кандидати који буду примље-
ни, пре потписивања уговора о раду доставе лиценцу или 
решење о издавању лиценце. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом, контакт телефоном и неовереним фотоко-
пијама докумената којима се доказује испуњеност услова 
конкурса предају се преко писарнице Дома здравља (III 
спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Одлука о избору ће бити објављена 
на огласној табли Дома здравља поред писарнице, а иза-
брани кандидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем. Послата документа кандидата неће бити враћена. 
Дом здравља Нови Београд задржава право да не изабере 
ни једног од пријављених кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА ИСТОК
38334 Осојане, Исток бб.

1) Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у Служби опште медицине са кућним 

лечењем, на одређено време до повратка 
дуже одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: стручна спрема / образовање: висо-
ко образовање, на интегрисаним академским студијама из 
области медицине по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама из области медицине у трајању од најмање пет 
година по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; медицински факултет, VII 
степен образовања. Додатна знања / испит / радно иску-
ство: положен стручни испит лиценца за рад или решење 
о упису у лекарску комору, најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. 

2) Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти (општи смер) 

на одређено време, до повратка дуже 
одсутног радника

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и следеће услове: стручна спрема / образовање: 

Медицина



   |  Број 1032 | 22.03.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs12 

средње образовање ив степен одговарајућег образовања. 
Додатна знања / испит / радно искуство: положен државни 
испит, најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију (у 
затвореној коверти): својеручно потписану пријаву са 
кратком биографијом, адресом, e-mail адресом и контакт 
телефоном; личну карту (очитана); уверење о држављан-
ству (оригинал); диплому о стеченом образовању одгова-
рајућег профила (оверена фотокопија); оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту (за послове 
под 1 и 2); фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(венчаних ако је кандидат променио презиме); оверену 
фотокопију лиценце за рад или решење о упису у Лекарску 
комору ако кандидат није у радном односу за послове под 
бројем 1; оверену фотокопију лиценце за рад или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и техничара, ако 
кандидат није у радном односу за послове под бројем 2. 
Кандидати који имају радно искуство потребно је да доста-
ве доказ - потврду о радном / волонтерском раду у струци, 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних информација које могу бити важне 
за доношење одлуке о избору кандидата, о чему одлуку 
доноси в.д. директор. Одлука о избору кандидата који ће 
бити примљени у радни однос биће донета у року од 30 
дана од дана завршетка огласа. Пре заснивања радног 
односа кандидат који буде изабран је дужан да достави: 
уверење да се против кандидата не води истрага или кри-
вични поступак (уверење издаје суд) не старије од 6 месе-
ци; уверење о (не) кажњавању (уверење издаје полицијска 
станица) не старије од 6 месеци. Пријавом за оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврху избора у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 
објављивања на интернет страници Националне службе за 
запошљавање. Пријаве се могу послати поштом на адре-
су: Дом здравља Исто к -Осојане „Пријава за оглас“, 38334 
Осојане, АП КиМ, или доставити лично у Дому здравља 
Исток - Осојане, Служби за правне послове, са назнаком 
за које радно место се подноси пријава на оглас. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаве 
достављене електронском поштом биће одбачене и неће се 
узети у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Николе Пашића 1
тел. 034/504-522

Перач лабораторијског посуђа
за потребе Одељења за техничке послове, на 
одређено време због повећаног обима посла, 

не дуже од 24 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, 
113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Институту за јавно здравље Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе оверене копије следећих докумена-
та: диплома о стеченом основном образовању; уверење 
о држављанству рс; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је кандидат про-
менио презиме); кратка биографија са подацима (адреса, 
контакт телефон, e-mail адреса). Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, да оптуж-
ница није ступила на правну снагу и да није покренута 
истрага (уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице). 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 Институт за јавно здравље Крагујевац. 
Кандидати који испуњавају услове јавног огласа могу 
бити позвани на разговор уколико су потребне додатне 
информације које могу бити важне за доношење одлуке 
о пријему. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу „Послови” НСЗ. Оглас се 
објављује и на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије, огласној табли и интернет страници 
Института за јавно здравље. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Одлука о избору кандидата 
биће објављена на интернет страници Института за јавно 
здравље Крагујевац (www.izjzkg.rs). Телефон за контакт 

034/504-522. Пријаве се подносе у затвореној коверти, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место ___ (навести назив радног места) “, пре-
ко писарнице Института за јавно здравље Крагујевац или 
путем поште на горе наведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ 
ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

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

Виша медицинска сестра - техничар
за потребе Ургентног центра, на одређено 
време, до повратка запосленог са дужег 

одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија 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 горе наведену адресу. Обавезно назна-
чити 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)”.

Виша медицинска сестра - техничар
за потребе Ургентног центра, на одређено 
време, до повратка запосленог са дужег 

одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија 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 8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на горе наведену адресу.. 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)”.

Администратор подршке корисницима 
информационих система и технологија
за потребе Службе за правне и економско-
финансијске послове, на одређено време, 
због повећаног обима посла до 24 месеца, 

пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа документа: доказ 
о завршеном средњем образовању; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом; сведочанства за сваки завршен разред средњег обра-
зовања. 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 8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на горе наведену адресу., 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)”.

Медицинска сестра - техничар
за потребе Центра за нуклеарну медицину, 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); кратка биографија 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 
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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 8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на горе наведену адресу., 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)”.

Медицинска сестра - техничар
за потребе Ургентног центра, на одређено 
време, до повратка запосленог са дужег 

одсуства, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17, 95/2018) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Универзитет-
ском клиничком центру Крагујевац. Уз пријаву се подно-
се у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег профила; 
сведочанства за сваки завршен разред средњег образо-
вања; уверење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија 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 8 дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коначни 
резултати конкурса биће објављени на интернет страници 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац. Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Универзитетског клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на горе наведену адресу.. 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 ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-349

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време, ради повећаног обима 

посла, најдуже до 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 

113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), кандидат тре-
ба да испуњава и посебне услове утврђене Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
у Дому здравља Лапово: на основним студијама медицине 
у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; на 
интегрисаним академским студијама медицине, по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине. Опис 
послова: утврђен Правилником о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних места у Дому здравља Лапово. 
Потребна документа: пријава на оглас са кратком биогра-
фијом, бројем телефона, адресом и мејл адресом; оверена 
фотокопија дипломе о високом образовању; оверена фото-
копија уверења о положеном стручном испиту; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
оверена фотокопија лиценце за рад издатог од надлежне 
коморе или решења о упису у надлежну комору или потвр-
да надлежне коморе; фотокопија личне карте или очитана 
чипована лична карта; оригинали или оверене фотокопије 
не смеју бити старији од 6 месеци. Пријавом на оглас кан-
дидати дају своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Дом здравља Лапово. Изабрани кандидат је у 
обавези да приликом заснивања радног односа достави 
уверење о здравственој способности и уверење о радном 
стажу издатог од стране Републичког фонда за пензијско 
осигурање (ПИО). Начин достављања пријава: пријаве у 
затвореној коверти слати или доставити лично на адресу: 
Дом здравља Лапово, 34220 Лапово, Иве Андрића 9, са оба-
везном назнаком ”Пријава на конкурс за заснивања радног 
односа на одређено време за радно место доктор медици-
не изабрани лекар”. На полеђини коверте обавезно напи-
сати име и презиме кандидата. Све додатне информације 
се могу добити на телефон 034/853-349. Пријаве на оглас 
могу се поднети у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у листу „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Обавештавање о изабраном кандида-
ту: избор кандидата ће извршити директор Дома здравља 
Лапово. Одлука о избору кандидата ће бити објављена на 
интернет страници Дома здравља Лапово www.dzlapovo.rs 
у делу „Конкурси” од када тече рок за правно поступање по 
истој. Кандидати неће бити лично обавештавани, а послата 
документа неће бити враћана. Кандидати који не буду иза-
брани могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Јавни оглас за заснивање радног односа ће бити истакнут 
и на огласној табли Дома здравља Лапово, интернет стра-
ницама Министарства здравља Републике Србије и Дома 
здравља Лапово.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Краља Милутина 1

тел. 034/323-087

Оглас објављен дана 15.03.2023. године у публикацији 
Послови (број 1031) поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/811-129

1. Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

у Oдсеку за финансијску оперативу, у 
Oдељењу за економско-финансијске послове, 

у Служби за опште, правне и економско 
финансијске послове

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду кандидат треба да испуњава и следеће услове: струч-
на спрема / образовање: високо образовање: на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, економски факултет - дипломске 
академске студије - мастер (VII степен стручне спреме); на 
основним студијама у трајању од најмање четири године по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, економски факултет-дипломирани еконо-
миста (VII степен стручне спреме). Додатна знања / испити 
/ радно искуство: познавање рада на рачунару.

2. Гинеколошко-акушерска сестра / 
бабица

у ванболничком породилишту

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: Средње 
образовање, медицинска школа, гинеколошко-акушерска 
сестра/бабица (IV степен стручне спреме). Додатна знања / 
испити / радно искуство: стручни испит; лиценца; најмање 
шест месеци радног искуства у звању гинеколошко-аку-
шерска сестра/бабица; познавање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да приложе следеће 
доказе о испуњавању услова: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи, уверење о држављанству, за послове 
под тачком 2 уверење о положеном стручном испиту, за 
послове под тачком 2 решење о лиценци за рад, извод из 
матичне књиге рођених - венчаних, биографију са адресом 
и телефоном. Пријаве се предају Служби за опште и правне 
послове ДЗ Тутин у року од 8 дана од дана објављивања у 
листу ”Послови”. Пријаве слати на горе наведену адресу, са 
назнаком ”Оглас за пријем у радни однос” или лично доста-
вити у писарницу ДЗ Тутин.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша бб.

Лекар опште медицине
на одређено време до повратка радника са 

специјализације

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

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

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
12000 Пожаревац, Јована Шербановића 14

Спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге, у Служби за правне и економско-
финансијске послове, на одређено време од 

24 месеца, због повећаног обима посла 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Завршена основна школа, I или II степен стру-
чне спреме. Као доказ о испуњености ових услова канди-
дати подносе неоверене фотокопије следећих докумената: 
пријаву на оглас са биографијом, бројем телефона, адре-
сом и e-mail адресом; фотокопију дипломе о завршеном 
основном образовању – I или II степен стручне спреме. 
Пријаве кандидата које не садрже тражену документацију 
сматраће се непотпуним и неће бити разматране. Кандида-
ти који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани 
о резултатима огласа. Документација неће бити враћена 
подносиоцима пријава за оглас. Одлуку о избору кандидата 
који ће бити примљени у радни однос на одређено време 
доноси директор. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подацима рукује и податке обрађује 
Одсек за опште, правне и техничке послове Завода за јавно 
здравље Пожаревац. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана 
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објављивања огласа у листу „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматра-
не. Контакт телефон: 012/222-690. Оглас ће бити објављен 
и на званичној web страници Завода за јавно здравље 
Пожаревац (www.zzjzpo.rs) и на web страници Министар-
ства здравља РС. Пријаве на оглас доставити на горе наве-
дену адресу, са назнаком „За оглас“ или директно у Одсек 
за опште, правне и техничке послове, сваког радног дана 
од 07.00 до 14.00 часова.

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА
22400 Рума, Орловићева бб.

тел. 022/479-365

Доктор медицине
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трјању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Додатна знања / испити / радно иску-
ство: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине; За горе насловљено 
радно место кандидати подносе: пријаву са кратком био-
графијом, адреса, контакт телефон, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о стручном испиту 
и оверену фотокопију лиценце или решења о упису у име-
ник одговарајуће коморе.

Доктор стоматологије
УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трјању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Додатна знања / испити / радно 
искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора стоматологије; За горе 
насловљено радно место кандидати подносе: пријаву са 
кратком биографијом, адреса, контакт телефон; оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о струч-
ном испиту и оверену фотокопију лиценце или решења о 
упису у именик одговарајуће коморе.

Возач 
санитетског возила, у санитетском превозу

3 извршиоца

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: средње образо-
вање, IV или III степен. Додатна знања / испити / радно 
искуство: возачка дозвола Б категорије; За горе насловље-
но радно место кандидати подносе: пријаву са кратком 
биографијом, адреса, контакт телефон; оверену фотоко-
пију дипломе и фотокопију возачке дозволе.

Спремач/ица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: основно образо-
вање. Додатна знања / испити / радно искуство: нема; За 
горе насловљено радно место кандидати подносе: пријаву 
са кратком биографијом, адреса, контакт телефон; оверену 
фотокопију дипломе.

ОСТАЛО: пријаве на оглас предају се поштом или лично у 
Секретаријату ДЗ Рума од 07 до 14 часова радним данима 
или поштом на адресу Орловићева бб., Рума са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређе-
но време”, у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са у листу “Послови”. Јавни оглас ће бити објављен и на 
сајту Министарства здравља РС, огласној табли и интер-
нет презентацији ДЗ Рума. Уз потписану пријаву на оглас 
са кратком биографијом приложити доказе о испуњености 
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у обзир. Коначну одлуку о избору кандидата који ће 
бити примљени у радни однос доноси директор у року који 
не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава кандидата. За све информације можете се 
обратити на телефон 022/479-365. Опис утврђен је Пра-
вилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Дому здравља Рума.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-581

Оглас објављен дана 01.02.2023. године у публикацији 
“Послови” поништава се за радно место: медицинска сес-
тра техничар у ургентним службама и реанимацији, за пот-
ребе Службе за пријем и збрињавање ургентних стања са 
дневном болницом за опсервације на одређено време до 
повратка привремено одсутног запосленог са боловања. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 307

тел. 014/3421-176

Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства

за рад у Служби за здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен медицин-
ски факултет; завршена специјализација из гинекологије и 
акушерства; положен стручни испит; поседовање лиценце 
за рад. Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком био-
графијом; оригинал или оверену копију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету; оригинал или оверену копију 
дипломе о завршеној специјализацији гинекологије и аку-
шерства; оригинал или оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту; решење о лиценци издато од Лекар-
ске коморе Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве на оглас доставити на горе 
наведену адресу са назнаком „за оглас - не отварати” или 
директно у рачуноводствену службу Дома здравља Миони-
ца, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 
014/3421-176. О потреби спровођења даљих разговора са 
кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему одлу-
чиће директор. Одлука о избору кандидата донеће се у року 
од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће 
бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и 
огласној табли Дома здравља Мионица.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА

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

Струковни физиотерапеут
за потребе Здравственог центра Сурдулица ОЈ 

Општа болница Сурдулица

УСЛОВИ: VI ССС, лиценца. Уз пријаву на оглас доставити: 
оверену фотокопију дипломе струковног физиотерапеу-
та, уверење о положеном стручном испиту за струковног 
физиотерапеута, лиценца, извод из матичне књиге рође-
них или извод из матичне књиге венчаних за особе које су 
мењале презиме, лекарско уверење.

Физиотерапеутски техничар
за потребе Здравственог центра Сурдулица ОЈ 

Општа болница Сурдулица

УСЛОВИ: IV ССС, лиценца. Уз пријаву на оглас доставити: 
оверену фотокопију дипломе физиотерапеутског технича-
ра, уверење о положеном стручном испиту за физиоте-
рапеутског техничара, лиценца, извод из матичне књиге 
рођених или извод из матичне књиге венчаних за особе 
које су мењале презиме, лекарско уверење. 

ОСТАЛО: рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији ”Послови” НСЗ. Избор између 
кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на 
основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора 
за здравствене установе чији је оснивач Република Србија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве слати на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8120-164, 011/8123-948

Оглас објављен од 22.02.2023. године, у публикацији “Посло-
ви” поништава се у целости.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за потребе Одсека за општу радиологију, 
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање / виши радиолошки техни-
чар; најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању, 
положен стручни испит; лиценца. Приликом пријаве на 
конкурс кандидати су дужни да доставе следећа докумен-
та: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеном образовању; фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; фотокопија лиценце; фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.); фотокопије уговора о раду, тј. потврде о 
волотирању, потврде о обављеном раду од стране начел-
ника служби здравствених установа на меморандуму, вре-
мену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уко-
лико их кандидат поседује.

ОСТАЛО: кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се прима. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву канди-
дата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем вишег радиолош-
ког техничара на неодређено време за потребе одсека за 
општу радиологију - 1 извршилац“.

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за потребе Одсека за општу радиологију на 
одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање / виши радиолошки техни-
чар; најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању; 
положен стручни испит; лиценца. Приликом пријаве на 
конкурс кандидати су дужни да доставе следећа докумен-
та: кратку биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеном образовању; фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; фотокопија лиценце; фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.); фотокопије уговора о раду, тј. потврде о 
волотирању, потврде о обављеном раду од стране начел-
ника служби здравствених установа на меморандуму, вре-
мену проведеном на раду и оценама рада кандидата – уко-
лико их кандидат поседује. 

ОСТАЛО: кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се прима. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву канди-
дата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем вишег радиолош-
ког техничара на одређено време до 3 (три) месеца за пот-
ребе одсека за општу радиологију - 1 извршилац“.

Лабораторијски техничар у дијагностици
за потребе Лабораторије за генетичку и 

молекуларну дијагностику на одређено време 
по основу замене до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен стручни 
испит; најмање 6 месеци радног искуства на пословима 
лабораторијског техничара. Приликом пријаве на конкурс 
кандидати су дужни да доставе следећа документа: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипло-
ме о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију радне књижице или дру-
гог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.).

Медицина

Национална служба
за запошљавање
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ОСТАЛО: кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему (претход-
но искуство о раду, додатно образовање или оспособље-
ност, дужина трајања школовања и сл.). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. При-
ликом заснивања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се прима. Рок за пријаву канди-
дата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти нагоре наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем лабораторијског 
техничара, лабораторија за генетичку и молекуларну дијаг-
ностику на одређено време -1 извршилац“.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или 
општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци 
радног искуства на пословима медицинске сестре - техни-
чара. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију: фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). 

ОСТАЛО: кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему претходно 
искуство о раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се прима. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву канди-
дата траје осам дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријаве 
се шаљу у затвореној коверти на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за пријем медицинске сес-
тре/техничара на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања – 1 извршилац”.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, педијатријског или 
општег смера; положен стручни испит; најмање 6 месеци 
радног искуства на пословима медицинске сестре/технича-
ра. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију; фотоко-
пију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли; фотокопију дипломе о положеном стручном испиту; 
фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему претходно 
искуство о раду, додатно образовање или способљеност, 
дужина трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа, кандидати су дужни да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за послове 
за које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријаву кандидата траје 
осам дана од дана објављивања огласа у листу „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у 
затвореној коверти на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре – техни-
чара на одређено време до 3 месеца – 1 извршилац”.

Кувар
за потребе Одсека за припремање хране, на 

одређено време до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (IV/V степен стручне 
спреме); 1 година радног искуства на одговарајућим посло-
вима. Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да 
доставе следећа документа: кратку биографију; фотоко-
пију личне карте; фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; фотокопију радне књижице или другог доказа о 
радном искуству кандидата (уговори о раду, потврда посло-
давца и сл.).

ОСТАЛО: кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство о раду). Приликом заснивања радног односа, кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ 

о здравственој способности за послове за које се прима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву кандидата траје осам дана од 
дана објављивања огласа у листу „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаве се шаљу у затвореној 
коверти на горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс за пријем кувара на одређено време до 3 месеца - 
2 извршиоца”.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

“Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 011/3108-108

Службеник за јавне набавке
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Висока стручна спрема на основним студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специја-
листичким струковним студијама по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године, положен 
стручни испит за службеника за јавне набавке у складу са 
законом, најмање 3 године радног искуства, познавање 
рада на рачунару. Заинтересовани кандидати уз пријаву и 
кратку пословну биографију као доказ о испуњености наве-
дених услова подносе следећа документа (може и неовере-
на): фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
као и сведочанства за сваку годину школовања, фотоко-
пију уверења о положеном испиту за службеника за јавне 
набавке, адекватне препоруке руководилаца послодаваца 
код којих су били радно ангажовани. Предност ће имати 
кандидати који имају радно искуство у здравственим уста-
новама терцијарног нивоа дечије здравствене заштите. На 
разговор ће бити позвани само они кандидати који уђу у 
ужи избор. Пријаве и доказе о испуњености услова канди-
дати могу предати лично на Архиви Института или посла-
ти поштом на наведену адресу са назнаком “За конкурс за 
службеника за јавне набавке. Кандидат који буде изабран 
за пријем у радни однос на одређено време пре склапања 
Уговора о раду доставља оверене фотокопије: дипломе, 
сведочанстава за сваку годину школовања, уверења о 
положеном испиту за службеника за јавне набавке, одјаве 
на претходно осигурање - МА обрасца, фотокопију личне 
карте и радну књижицу уколико поседује (због израчуна-
вања стажа и минулог рада) или М4 листинг из РФ ПИО, 
картицу здравственог осигурања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве на конкурс неће се узети у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

“Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 011/3108-108

Лабораторијски техничар у дијагностици
у Лабораторији за медицинску генетику, на 

одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: Средња медицинска школа, смер лабораторијски 
техничар, одличан или врлодобар успех, знање једног свет-
ског језика. Заинтересовани кандидати уз пријаву и кратку 
пословну биографију као доказ о испуњености наведених 
услова подносе следећа документа (може и неоверена): 
фотокопију дипломе о стеченом образовању медицинске 
сестре техничара као и сведочанства за сваку годину шко-
ловања, фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију решења о упису у Комору медицинских сес-
тара и техничара и лиценцу, уколико је поседују, адекватне 
препоруке руководилаца одговарајуће струке. Предност ће 
имати кандидати који имају радно искуство у здравственим 
установама терцијарног нивоа дечије здравствене заштите. 
На разговор ће бити позвани само они кандидати који уђу у 
ужи избор. Пријаве и доказе о испуњености услова канди-
дати могу предати лично на Архиви Института или посла-
ти поштом на наведену адресу са назнаком “За конкурс за 
лабораторијског техничара у Лабораторији за медицинску 
генетику”. Кандидат који буде изабран за пријем у радни 
однос на одређено време пре склапања Уговора о раду 
доставља оверене фотокопије: дипломе, сведочанстава за 
сваку годину школовања, уверења о положеном стручном 
испиту, решења о упису у именик у Комору медицинских 
сестара и техничара Србије и лиценцу уколико је поседу-
је, одјаве на претходно осигурање - МА обрасца, фотоко-
пију личне карте и радну књижицу уколико поседује (због 
израчунавања стажа и минулог рада) или М4 листинг из РФ 
ПИО, картицу здравственог осигурања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве на конкурс неће се узети у разматрање.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ
 И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000

e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Здравствени сарадник у лабораторији
Опис посла: 1. рад у лабораторији за испитивање патогена 
у биолошком материјалу, 2. врши узорковање материјала 
и обавља послове микробиолошке и молекуларне анали-
зе на терену и у лабораторији, 3. контролише биолошки 
материјал узет/донет за рад, 4. врши припрему реагенаса 
потребних за рад, 5. спровођење метода свих микробио-
лошко-молекуларних параметара у Одсеку за микроби-
олошка и молекуларна испитивања који су обухваћени 
лабораторијским активностима, формирање радних записа 
у поступку испитивања и формирање извештаја о испи-
тивању, 6. реализација валидације метода испитивања 
микробиолошко-молекуларних параметара према захте-
вима стандарда ИСО/ИЕЦ 17025 и планом, 7. непосредна 
одговорност за интерну контролу и верификацију перфор-
манси опреме у складу са захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 
17025 према плану, 8. обезбеђује поузданост и тачност 
поступака испитивања која се обављају у Одсеку за микро-
биолошка и молекуларна испитивања у свом домену рада, 
9. обезбеђује следљивост мерења у Одсеку за микробио-
лошка и молекуларна испитивања у свом домену рада, 10. 
обезбеђује поверење у квалитет резултата испитивања у 
свом домену рада, 11. активно учешће у примени и уна-
пређењу документационог система менаџмента у складу 
са захтевима стандарда ИСО/ИЕЦ 17025 у свом домену 
рада, 12. израђује стручне анализе, извештаје и мишљења, 
13. истраживања у реализацији програмских активности, 
писање, објављивање и излагање радова на стручним и 
научним скуповима, 14. учествује у пословима мониторин-
га и сузбијању штетних организама, 15. примена докумен-
тационог система према усвојеним стандардима ИСО 9001, 
ИСО 140 01, ИСО 45001, ИСО 27001 у свом домену рада, 16. 
друге техничке активности према додељеним одговорнос-
тима и овлашћенима надлежног руководиоца.

УСЛОВИ: стручна спрема / образовање: високо образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије) из научне области техничко-технолошких наука по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Додатна знања 
/ испити / радно искуство: положен курс за рад са биоциди-
ма, познавање рада на опреми у лабораторији, познавање 
технолошких процеса. Уз пријаву се подноси биографија, 
фотокопија личне карте или извод очитане личне карте, 
и докази о испуњености тражених услова конкурса у нео-
вереним фотокопијама (диплома, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценца, доказ о радном искуству. Прија-
ве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода 
за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 
16, поштом или на писарницу Завода. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа подлежу провери 
знања. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Податке прикупља и податке обрађује Правна служба 
Завода за биоциде и медицинску екологију. Кандидат који 
буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој спо-
собности за рад на наведеним пословима.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ
 И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11000 Београд, Требевићка 16
тел. 011/3054-000

e-mail: zavod@biocidi.org.rs

Дипломирани фармацеут – медицински 
биохемичар

Опис посла: 1. изводи биохемијске и хематолошке анализе, 
у складу са номенклатуром лабораторијских услуга, о чему 
води прописану медицинску документацију; 2. обавља кон-
тролу поступка пријема пацијената и/или биолошког мате-
ријала узетог / донетог за рад у односу на врсту испити-
вања; 3. учествује у процесу испитивања и одговоран је за 
тачност испитивања и све резултате лабораторијских испи-
тивања; 4. валидује лабораторијски извештај о испитивању 
процењујући међусобну усклађеност добијених података, 
извештај верификују својим потписом; 5. обавља надзор 
и контролу над реагансима и одговара за подешавање и 
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правилно руковање опремом која се користи у поступку 
испитивања; 6. организовање и праћење валидације мето-
да испитивања параметара према захтевима стандарда 
СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; 7. непосредна одговорност за интер-
ну контролу и верификацију перформанси опреме у скла-
ду са захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; 8. врши 
припрему реагенаса и других раствора потребних за рад; 
9. спроводи унутрашњу проверу квалитета рада у лабора-
торијској дијагностици; 10. врши контролу и калибрацију 
лабораторијских апарата; 11. израђује стандардне криве и 
стандардне растворе; 12. даје стручна упутства лаборанти-
ма и врши контролу њиховог рада.

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

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ИНТЕРНЕ БОЛЕСТИ

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27
тел. 011/8120-164, 011/8123-948

Возач санитетског возила
УСЛОВИ: Завршен III/IV степен стручне спреме, положен 
возачки испит за возача Б категорије. Заинтересовани кан-
дидати уз писмену пријаву достављају: оверену копију 
дипломе о завршеној средњој школи, биографију, извод из 
матичне књиге рођених, потврду да кандидат није осуђен за 
кривично дело које га чини неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење МУП), које не сме бити старије од 6 месе-
ци, потврду да се не води кривични поступак (уверење суда) 
које не сме бити старије од 6 месеци, уверење о држављан-
ству РС, копију возачке дозволе о положеном испиту за Б 
категорију. Оглас се објављује и на веб сајту Министарства 
здравља Србије, Интернет страни и огласној табли Специјал-
не болнице за интерне болести-nefropatijalaz.rs. Рок за подно-
шење молби је 8 дана од дана објављивања у листу „Посло-
ви“ и на сајту Националне службе запошљавања. Пријаву 
доставити поштом на адресу: Специјална болница за интер-
не болести, 11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27, са 
назнаком “За оглас -радно место возач санитеског возила”. 
Резултати огласа ће бити објављени на интернет страници 
Специјалне болнице за интерне болести nefropatijalaz.rs. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Кан-
дидати који не буду изабрани ће бити посебно обавештени 
о резултатима огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Приложена документација уз пријаву, се 
не враћа кандидатима. Све информације у вези конкурса на 
тел. 011/8120-164, 8123-948.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине специјалиста 
на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбуланти
за рад у Служби за интерну медицину, на 

одређено време на 6 месеци због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација из интер-
не медицине, VII/2 степен; лиценца; специјалистички испит; 
најмање три године и шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. 

2. Доктор медицине
за рад у Служби за интерну медицину, на 

одређено време на 6 месеци због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: mедицински факултет, VII/1 степен; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. 

3. Доктор медицине
за рад у Служби за пријем и збрињавање 

ургентних стања при Заједничким 
медициским пословима, на одређено време на 

6 месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању док-
тора медицине. 

4. Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за рад у Служби радиолошке дијагностике 
при Заједничким медициским пословима, са 
скраћеним радним временом, на одређено 
време на 6 месеци због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здравствена 
школа струковних студија, смер за РО техничара и поло-
жен стручни испит, VI//1 или VI/2 степен; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. 

5. Медицинска сестра – техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Служби за интерну медицину, на 
одређено време на 6 месеци због повећаног 

обима посла
2 извршиоца

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

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

психијатријску делатност, које су 
организоване за двадесетчетворочасовни 

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

одређено време на 6 месеци због повећаног 
обима посла

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

7. Техничар одржавања информационих 
система и технологија

за рад у Кабинету за информатику 
(сервисирање мреже и рачунара), на 

одређено време ради замене привремено 
одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: средње образовање. 

8. Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге за рад у Одељењу за одржавање 
објеката и простора у Служби за техничке, 

помоћне и друге сличне послове при 
Заједничким немедицинским пословима, на 

одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

ОСТАЛО: кандидати подносе: молбу за пријем и биогра-
фију, са адресом, контакт телефоном; оверену фотокопију 
дипломе; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уве-
рења издати на девојачко презиме); оверену фотокопију 
лиценце издате од надлежног органа; оверену фотокопију 
уверења о положеном специјалистичком испиту - за радно 
место бр. 1; за радно место бр. 7: молбу за пријем и биогра-
фију, 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); за радно место бр. 8: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном; 

оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи; фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована); фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико је сведочанство издато 
на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити 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 документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити 
у затвореној коверти са назнаком “За оглас” са називом и 
редним бројем радног места за које се конкурише искљу-
чиво поштом, на горе наведену адресу. Опис послова: пре-
ма Правилнику о организацији и систематизацији послова 
Опште болнице Крушевац.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Психолог
на одређено време од 3 месеца, због 
повећаног обима посла, у Служби за 

здравствену заштиту деце и школске деце

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: завр-
шен филозофски факултет - Група за психологију, дипло-
мирани психолог, VII/1 степен стручне спреме. 

2. Медицинска сестра – техничар
на одређено време од 6 месеци, због 
повећаног обима посла, у Служби за 

здравствену заштиту деце и школске деце

УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених Законом о раду, 
кандидати треба да испуњавају и посебне услове: завршена 
средња медицинска школа педијатријског или општег смера, 
IV степен стручне спреме; положен стручни испит и поседо-
вање лиценце за рад или решења о упису у Комору.

ОСТАЛО: кандидати достављају: пријаву на оглас у којој 
се наводи за које радно место се пријављују; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; оверену фотокопију 
уверења или потврде о положеном стручном испиту (за 
послове под редним бр. 2); оверену фотокопију лиценце 
за рад или решења о упису у комору (за послове под ред-
ним бројем 2); фотокопију личне карте; фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. О потреби спровођења даљих 
разговора са кандидатима који се јаве на оглас, ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему, одлучује директор. О коначном избору кандида-
та одлучује директор. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведени документ у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на горе наведену адресу. Опис послова: у складу 
са Правилником о организацији и систематизацији послова 
у Дому здравља Крушевац.

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
“АПОТЕКА ЈУГОФАРМ”

16000 Лесковац, Радничка 7а, лок. 2

Магистар фармације
на одређено време, за рад у Нишу

2 извршиоца

Фармацеутски техничар
на одређено време, за рад у Нишу

2 извршиоца

Заинтересовани кандидати треба да се јаве на контакт теле-
фон: 060/7000-891.

Медицина

www.nsz.gov.rs
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ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

тел. 020/811-129

1. Доктор медицине изабрани лекар
у Одељењу општа медицина, у Служби опште 

медицине

Oпис посла: организује и спроводи мере на очувању и 
унапређењу здравља појединца и породице, откривању 
и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља 
превентивне прегледе и спроводи здравствено-васпитни 
рад. Врши прегледе, дијагностику и одређује начин и врсту 
лечења пацијената. Указује хитну медицинску помоћ. Спро-
води кућно лечење и палијативно збрињавање пацијената. 
Прописује лекове, медицинска средства. и одређене врсте 
медицинско-техничких помагала. Упућује пацијенте на лабо-
раторијску, рендген и ехо дијагностику и на консултатив-
но-специјалистичке прегледе као и на болничко лечење у 
стационар Дома здравља и у установе секундарног и тер-
цијарног нивоа и усклађује мишљење и предлоге за наста-
вак лечења. Даје оцену о здравственом стању пацијената, 
утврђује дужину привремене спречености за рад и упућује 
пацијенте на оцену радне способности односно инвалидно-
сти. Води прописану медицинску документацију и евиден-
цију. Обавља и друге послове у оквиру своје струке по нало-
гу непосредног руководиоца и њему одговара за свој рад.

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних Законом о раду 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: стручна 
спрема / образовање: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из одређених грана медицине, у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализација-
ма здравствених радника и здравствених сарадника, меди-
цински факултет (VII/1степен стручне спреме); на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет година по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из одређених грана 
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радника и здравстве-
них сарадника, медицински факултет (VII/1степен стручне 
спреме). Додатна знања / испити / радно искуство: струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине; познавање рада на рачунару.

2. Спремач/ица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге, у Одељењу за техничке послове, 
у Служби за опште, правне и економско-

финансијске послове

Опис посла: свакодневно спремање и чишћење просторија у 
којима се обавља здравствена делатност, санитарних прос-
торија, радних, управно-административних и заједничких 
просторија и о томе води евиденцију. Генерално спремање, 
прање и чишћење једном месечно а по потреби и чешће. 
Свакодневно скупљање отпада и других отпадака из радних 
просторија. Свакодневно скупљање медицинског отпада, 
одлагање на прописана места, одржавање хигијене места 
где се одлаже медицински отпад и вођење евиденције о 
томе. Свакодневно одржавање хигијене саниратних просто-
рија-прање и чишћење, вођење рачуна о сапуну у дозерима 
и тоалет папиру и вођење евиденције о томе. Пријављивање 
неисправности уређаја и инсталација у саниратним чворо-
вима. Старање се о исправности апарата за одржавање 
чистоће и пријављивање неисправности шефу техничке 
службе. Требовање материјала за одржавање чистоће. 
Вођење потребне евиденције утрошка хигијенског материја-
ла. Обавља курирске и друге послове по налогу непосредног 
руководиоца и њему одговара за свој рад.

УСЛОВИ: стручна спрема образовање: основно образовање 
I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидати треба да приложе следеће 
доказе о испуњавању услова: оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи, уверење о држављанству, за послове 
под тачком 1: уверење о положеном стручном испиту и 
решење о лиценци за рад; извод из матичне књиге рође-
них - венчаних, биографију са адресом и телефоном. Прија-
ве се предају Служби за опште и правне послове ДЗ Тутин 
у року од 8 дана од дана објављивања у листу”Послови”. 
Пријаве слати на адресу: Дом здравља Тутин, 36320 Тутин, 
Богољуба Чукића 12, са назнаком ”Оглас за пријем у радни 
однос” или лично доставити у писарницу ДЗ Тутин.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“КОВИН“ У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

Спремач/ица
просторија у болничким установама 

специјализованим за психијатрију и на 
психијатријским одељењима, на одређено 
време, замена до повратка запослене због 

привремене спречености на рад преко 30 дана

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати морају предати 
кратку биографију (ЦВ); молба; оверену фотокопију дока-
за о завршеном основном образовању. Напомена: у прија-
ви на оглас, поред осталих података, кандидат треба да 
да своју сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Пријаве са потребним 
доказима достављају се поштом на следећу адресу: Улица 
цара Лазара 253, Ковин, 26220 Ковин или лично у архи-
ви Болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа код Националне службе запошља-
вања. Изабрани кандидати су у обавези да доставе лекар-
ско уверење о општој здравственој способности. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Магистар фармације - медицински 
биохемичар

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и 
следеће посебне услове: високо образовање; на студијама 
другог степена (мастер академске студије), 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; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 
Опис послова: предвиђен систематизацијом послова уста-
нове, за послове са завршеном високом школом, магистар 
фармације-медицински биохемичар. Уз пријаву поднети 
краћу биографију, оверену копију дипломе о завршеној 
одговарајућој школи са просечном оценом током шко-
ловања, фотокопију радне књижице уколико кандидат 
има радни стаж или потврду послодавца (други доказ о 
радном искуству), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге венчаних уколико је кандидат 
променио презиме, оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: 
лекарско уверење којим се доказује здравствена способ-
ност без ограничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас, дужан је да достави кандидат који буде 
изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће разматра-
ти све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и са кан-
дидатима који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради прибављања додатних реле-
вантних података за доношење одлуке о избору кандидата. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за кадровске и 
административне послове Опште болнице Петровац на 
Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављивања 
у службеном гласилу Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама на адре-
су Општа болница Петровац на Млави, Моравска број 2, 
12300 Петровац на Млави, или доставити лично у Правну 
службу ОБ Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и 
непотпуна документација неће бити узета у разматрање 
при избору кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, за 

потребе Службе за унутрашње болести, на 
одређено време до дванаест 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).

Доктор медицине или доктор медицине 
специјалиста у интезивној нези (ниво 3)

за потребе Службе за анестезију са 
реаниматологијом, на одређено време, ради 
замене привремено одсутног запосленог, до 

његовог повратка на рад, по истеку мировања 
радног односа, а најдуже до дванаест месеци

УСЛОВИ: Високо образовање: 1) на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање, почев од 10. септембра 2005. године или 2) на 
основим студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године или 3) на интегрисаним академским сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација 
из одређених грана медицине, у складу са Правилником о 
специјализацијама и ужим специјализацијама здравстве-
них радника и здравствених сарадника или 4) на основим 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису 
који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из одређених грана 
медицине, у складу са Правилником о специјализацијама 
и ужим специјализацијама здравствених радника и здрав-
ствених сарадника; положен стручни испит или положен 
специјалистички испит; најмање три године и шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине; лиценца или 
решење о упису у надлежну комору. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и контакт подаци-
ма; оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију дипломе 
о положеном специјалистичком испиту; оверену фоткопију 
важеће лиценце за рад или решење о упису у надлежну 
комору; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена). 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).

Помоћни кувар
за потребе Одсека за припрему и 

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

време до шест месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: На оглас се могу јавити кандидати који су завр-
шили средње образовање. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и контакт подацима; 
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене пре-
зимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са документацијом доставити 
на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове (писарница), Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

Виши радиолошки техничар у 
интервентним процедурама (ангио сала)
за потебе Одсека за инвазивну радиолошко-

кардиолошку дијагностику са пејсмејкер 
центром у саставу Службе за унутрашње 

болести, пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: Високо образовање на основним струковним сту-
дијама првог степена (основне/академске), по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, струковни медицински радиолог или на основним 
студијама у трајању од најмање две године, по пропису 
који уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, виши радиолошки техничар; положен стручни 

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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испит за струковног медицинског радиолога/вишег радио-
лошког техничара; лиценца. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт подацима; овере-
ну фотокопију дипломе о завршеној вишој/високој школи 
одговарајућег профила; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту за струковног медицинског 
радиолога/вишег радиолошког техничара; оверену фото-
копију важеће лиценце за рад, издату од надлежне комо-
ре; извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне послове, Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ____ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; положен стручни 
испит; да је држављанин Републике Србије. Опис послова 
је као у Правилнику о унутрашњој организацији и система-
тизацији послова Дома здравља Уб. Заинтересовани кан-
дидати подносе следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; копију личне карте; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); оверену копију 
дипломе о завршеном медицинском факултету; оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном као 
и документа којима се доказује испуњеност услова огла-
са (оверене фотокопије), достављају се на горе наведе-
ну адресу. Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана 
објављивања у публикацији Послови. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

Возач
у Служби за ХМП

УСЛОВИ: средње образовање; положен возачки испит 
Б категорије; да је држављанин Републике Србије. Опис 
послова је као у Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова Дома здравља Уб. Заинтересо-
вани кандидати подносе следећу документацију: пријаву 
на оглас са кратком биографијом; копију личне карте; уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци); ове-
рену копију дипломе о завршеној средњој школи; копију 
возачке дозволе. Пријаве са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном као и документа којима се доказује 
испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), дос-
тављају се на горе наведену адресу. Рок за подношење 
пријаве је 10 дана од дана објављивања у публикацији 
Послови. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Спремачица
УСЛОВИ: завршено основно образовање; да је државља-
нин Републике Србије. Опис послова је као у Правилнику о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома 
здравља Уб. Заинтересовани кандидати подносе следећу 
документацију: пријаву на оглас са кратком биографијом; 
копију личне карте; уверење о држављанству (не старије 
од шест месеци); оверену копију сведочанства (дипломе) 
о завршеном основном образовању. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном као и докумен-
та којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене 
фотокопије), достављају се на горе наведену адресу. Рок 
за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања у 
листу Послови. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

          

                 Здравство и социјална заштита
                  

УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ МНРО
“ПЛАВА ПТИЦА”
ОПШТИНЕ КУЛА

25230 Кула, Лењинова 17
тел. 025/724-177

Стручни радник у социјалној заштити – 
васпитач

пробни рад од месец дана
2 извршиоца

Опис посла: Анализира документацију упутног захтева 
за смештај потенцијалног корисника; спроводи инди-
видуални и групни, васпитни и рехабилитациони рад за 
групу корисника за коју је задужен у складу са планом 
и програмом рада; учествује у изради плана и програма 
рада и индивидуалних планова за кориснике; припрема 
мишљења и извештаје о функционалним способностима 
корисника, врсти и степену тешкоћа и могућностима за 
рехабилитацију; обавља процену породичне и ванпо-
родичне подршке, породичне динамике и саветовање 
и сарадњу породице; прати и процењује све промене 
психо-физичког стања и функционисања корисника; 
успоставља и потенцира контакте са члановима породи-
це корисника и широм заједницом; учествује у научно-ис-
траживачким и развојним пројектима; учествује у изради 
индивидуалних планова заштите и годишњих извештаја 
о сваком кориснику; сарадња са другим установама и 
институцијама социјалне и здравствене заштите и образо-
вања у циљу целовите заштите корисника; контактира са 
породицама корисника и реализује индивидуалне или гру-
пне састанке; планира васпитне активности и спроводи 
их, доноси оперативни месечни план рада; спроводи вас-
питно образовни рад и рехабилитацију са групом корисни-
ка и индивидуализовано, у складу са планом и програмом 
рада; организује друштвено - забавни живот корисника 
из своје групе; сачињава иновативне програме; ради на 
стицању самосталности корисника из своје групе; пред-
лаже кориснике за награде; води Дневник рада; одгова-
ра за безбедност поверених му корисника током њиховог 
боравка у Удружењу.

УСЛОВИ: Висока стручна спрема; дипломирани дефктолог, 
дипломирани педагог, дипломирани психолог, дипломи-
рани андрагог, дипломирани социјални радник. Потребна 
документација: радна биографија, фотокопија дипломе 
о стеченом образовању, фотокопија - очитана лична кар-
та корисника. Документација се предаје лично или путем 
поште на горе наведену адресу до 30.03.2023. године до 14 
часова. Пријаве пристигле након наведеног рока неће се 
узимати у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ЗА ОПШТИНУ КЛАДОВО
Кладово

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

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА ОПШТИНУ КЛАДОВО

Кладово

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
и одговарајући академски, односно стручни назив утврђен 
у области правних, економских, психолошких, педагош-
ки, андрагошких и социолошких наука, односно струч-
ни назив дипл. социјални радник и најмање пет година 
радног искуства у струци; да је држављанин Републике 
Србије, да није осуђиван за кривична дела, да се против 
истог не води истрага и да није подигнута оптужница за 
кривична дела која га чине неподобним за вршење дуж-
ности директора из надлежности основног и вишег суда, 
да поседује организаторске способности и најмање пет 
година радног искуства у струци, да уз захтев и друге 
доказе приложи програм рада за мандатни период. Рок 
за подношење захтева је 15 дана од дана објављивања 
у листу Послови. Неблаговремени и непотпуни захтеви 

се неће разматрати. Захтев са документацијом доставити 
на адресу: Центар за социјални рад за општину Кладово, 
Краља Александра 35 (за Управни одбор - конкурс).
                       

                      Индустрија и грађевинарство

ЏОМБА ЕЛЕКТРО ПР
11090 Београд, Павла Вујевића 15

тел. 060/5058-288

Електричар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, возачка дозвола Б 
категорије. Пробни рад 3 месеца. Теренски рад. Јављање 
кандидата на контакт телефон 060/5058-288.

ЖГП БЕОГРАД ДОО
11030 Чукарица, Водоводска 160

тел. 011/2510-961

Возач тешких теретних возила
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III ССС, возач моторних возила, возачка дозво-
ла Ц, Е, ЦЕ. Теренски рад, обезбеђен превоз, смештај и 
исхрана. Лице за контакт Александар Петковић, 011/2510-
961, 060/7600-191. Кандидати се могу јављати и на адресу 
послодавца: Водоводска 160, Београд од 08 до 16 часова.

LINGLONG INTERNATIONAL 
EUROPE

ДОО ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Авенија Линглонг 1

Оператер у производњи
пробни рад 6 месеци

50 извршилаца

Јављање кандидата на контакт телефон: 069/8880-155 и 
слање ЦВ-а на мејл адресу: posao@linglong.cn. Рад у смена-
ма, ноћни рад, обезбеђен превоз и исхрана.

ПУТЕВИ АД
31000 Ужице, Николе Пашића 38

тел. 031/512-655

Грађевински радник / радник путар
на одређено време, са могућношћу заснивања 

радног односа на неодређено време
15 извршилаца

Опис посла: летње одржавање путева, асфалтирање, 
чишћење ригола, рад са тримером, одржавање саобраћај-
не сигнализације.

УСЛОВИ: I-IV ССС. Место рада Ужице.

Аутомеханичар
на одређено време са могућношћу заснивања 

радног односа на неодређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: III ССС, аутомеханичар. Место рада Ужице.

Аутоелектричар
на одређено време, са могућношћу заснивања 

радног односа на неодређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: III и IV ССС, аутоелектричар. Место рада Ужице.

ОСТАЛО: Радне биографије доставити електронски путем 
на имејл: kadrovi@puteviuzice.com, лично у Николе Пашића 
38 АД “ Путеви” Ужице. Контакт телефон 064/830-2212. 
Конкурс траје до 31. марта 2023. године.

Медицина / Здравство и социјална заштита / Индустрија и грађевинарство

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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         Култура и информисање

БИБЛИОТЕКА „17. СЕПТЕМБАР”
15318 Мали Зворник, Краља Петра Првог 26

тел. 015/471-298

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему, најмање 
240 ЕСПБ, односно основне студије у трајању од најмање 
четири године; да има најмање 5 година радног искуства 
у области културе. Уз пријаву кандидат подноси: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном факултету / школи, 
доказ о радном стажу у култури, уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, уверење да није осуђиван за кри-
вична дела која га чине неподобним за вршење функције 
не старије од 6 месеци, уверење од суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак не старије од 6 месеци, 
кратку биографију и Програм рада и развоја Библиотеке у 
мандатном периоду. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Пријаве доставити у затвореној 
коверти на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс 
за директора – не отварати” или лично у установу. Уколико 
је пријава поднета препоручено, путем поште, тада се као 
дан пријаве на конкурс рачуна дан пријема пошиљке од 
стране поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

           Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ ”МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ”
11233 Мала Иванча, Трг братства и јединства 8

тел. 011/8253-202

Професор математике
са 90% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради, може бити примљен канди-
дат који испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021): да поседује одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 

- др. закон, 10/19, 6/2020 и 129/2021); да поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз одштампани пријавни формулар треба да 
приложи: потписану биографију; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
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 (потврда или 
уверење МУП-а, оригинал или оверена фотокопија - не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику, у том случају кандидат 
доставља писмени доказ да је положио српски језик по 
програму високошколских установа - оригинал или ове-
рену фотокопију); доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству оригинал или оверена 
копија - не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија - не старије од 
6 месеци); доказ о физичкој, психичкој и здравственој 
способности подноси кандидат приликом заснивања рад-
ног односа. Одлуку о избору кандидата доноси директор 
школе након пријема образложене листе са кандидатима 
који испуњавају прописане услове коју предаје конкурсна 
комисија и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од пријема образложене листе кандидата од 
стране конкурсне комисије. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса пре-
бивалишта, односно боравишта, контакт телефон, адре-
са електронске поште ако је кандидат поседује). Пријава 
са потребном документацијом подноси се у затвореној 
коверти са назнаком: „Конкурс за професора математике”. 
Документација се може доставити лично или поштом на 
горе наведену адресу. Школа нема обавезу да пријавље-
ном кандидату враћа документацију. Ближа обавештења 
се могу добити у секретаријату школе на број телефона 
011/8253-202.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАЈКА ЈУГОВИЋА”

11080 Земун, Градски парк 9

Професор математике

Библиотекар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду, услове прописане члановима 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 
129/2021) и услове предвиђене за рад који се тичу стручне 
спреме прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних срадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021 и 4/2021): 1) да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе, односно 
стручног сарадника стечено: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
- на основним студијама у трајању од најмање четири годи-

не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице које је стекло обра-
зовање на студијама 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 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 уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту (ако има 
положен испит); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак: а) доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, б) потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или в) доношењем решења о одређивању притво-
ра пре подношења оптужног предлога – за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 
139 ст. 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију извода из књиге рођених (нови обрасац); оригинал 
или оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
(не старије од 6 месеци) - прилаже изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; пријаву на конкурс, са радном 
биографијом. Доказ о знању српског језика, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику. Конкурсна комисија у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава врши ужи избор кандидата које 
упућује на предходну психолошку проверу способности 
коју врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани формулар заједно са пријавом на конкурс за 
избор проф.српског језика и педагога школе и са потреб-
ном документацијом доставља на адресу школе, у затворе-
ној коверти са назнаком „Конкурс за ____ (навести радно 
место на које се конкурише)“, лично или путем поште. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање, као ни фотокопије документа које нису оверене 
од стране надлежног органа. Достављена документација се 
не враћа. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, радним даном од 10.00 до 14.00 часо-
ва преко телефона 011/3076-301.

ОСНОВНА ШКОЛА
“КНЕЗ ЛАЗАР”

11550 Лазаревац, Бранка Радичевића 29
тел. 011/8122-251

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
за наставника основне школе, педагога или психолога, 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 
1) на студијама другог степена -мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске стру-
дије (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 сручне области или области 
педагошких наука - у ком случају неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стручне области 

Култура и информисање / Наука и образовање

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

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

зовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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за одговарајући предмет, односно групу предмета); или 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године); поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наствника, васпитача и стручног сарадника; 
поседовање лиценце за директора установе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора установе положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); поседовање 
психичке, физичке и здравствене спососбност за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање српског језика и језика на којем се оставарује 
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 на пословима образовања и 
васпитања у установи за образовање и васпитање, након 
стрченог одговарајућег образовања. Уколико се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано лице које, уз испуњеност осталих горе наведених 
услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
истог закона, то јест високо образовање стечено на студија-
ма правог степена (основне академске, односно струковне 
специјалистичке струковне студије) или на студијама у 
тртајању од три године, или више образовање, за настав-
ника те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада на пословима вас-
питања и образовања у установи, после стеченог одгова-
рајућег образовања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (уз мастер диплому прилаже се и диплома о 
завршеним основним академским струдијам); доказ о посе-
довању дозволе за рад наставника или сручног сарадни-
ка (оверену фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу односно стручном испиту); потврду о радном 
искуству, најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оверену фотокопију или оригинал); доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење, оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству Републи-
ке Србија (оверену фотокопију или оригинал не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених издатог на 
прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном прсудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а, оверену фотокопију 
или оригинал, не старије од шест месеци); потврду пове-
реника за заштиту равноправности да за кандидата није 
утврђено дискиминаторно понашање (оверену фотокопију 
или оригинал, не старије од шест месеци); доказ да против 
кандидта није покренут кривични поступак за за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (потврду / уверење из надлежног 
суда, оверену фотокопију или оригинал, не старије од шест 
месеци); доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стакли на тим језицима); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања, важи само за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора школе (фото-
копију извештаја о спољашњем варедновању квалитета 
рада школе); доказ о поседовању лиценце за директора, 
ако је кандидат поседује (оверену фотокопију лиценце за 
директора); биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и педлогом програма рада директора. Достављена 
документација се не враћа. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговаремене и непот-
пуне пријаве се неће узимати у разматрање. Пријаву на 
конкурс, заједно са потребном документацијом, доставити 
у затвореним ковертама, са назнаком “Конкурс за директо-
ра”, лично или препоручном поштом на адресу школе. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, преко телефона: 011/8122-251.

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

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом 
прописане услове за заснивање радног односа: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 и чла-
ном 141 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/17, 27/18 - други зако-
ни, 10/19, 6/20 и 129/21) и члана 39 Закона о предшколс-
ком васпитању 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 спо-
собност за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потребно додатно искуство: познавање енглеског језика.

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, искљу-
чиво путем електронске поште на адресу: info@vrticplay.
rs са назнаком „За конкурс. Кандидати треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар, преузима се са званичне 
странице Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја (скениран); биографију; диплому (скениран ори-
гинал); лиценцу за рад у предшколској установи; уверење 
о држављанству; уверење да није осуђивана од стране 
МУП-а; потврду о познавању енглеског језика. Посеб-
но лекарско уверење, као доказ да лице има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом издато 
у задњих шест месеци, доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. 

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

тел. 011/3192-539

Наставник предметне наставе српски 
језик и књижевност

УСЛОВИ: Стечено одговарајуће високо образовање про-
писано чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
држављанство Републике Србије, знање српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар који се 
преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар 
доставити оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија), уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном судском пресудом за претход-
но наведена кривична дела (оригинал или оверена фото-
копија - уверење не старије од 6 месеци), оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу (важи за кандидате који нису приправници), рад-
ну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) подноси само изабрани кандидат, пре закљичивања 
уговора о раду. Знање српског језика и језика на коме се 
изводи васпитно-образовни рад доказује се положеним 
испитом из тог језика по програму одговарајуће високош-
колске установе, осим за кандидате који су стекли образо-
вање на језику на коме се остварује васпитно-образовни 
рад (српски језик). Пријава на конкурс мора садржати акту-

елни број фиксног или мобилног телефона и тачну адре-
су пребивалишта. Непотпуне или неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве са документима којима се 
доказује испуњеност услова конкурса доставити на наве-
дену адресу са назнаком „За конкурс“. Кандидати који не 
буду изабрани документацију могу преузети сваког радног 
дана од 9.00 до 15.00 часова у Секретаријату школе, након 
правоснажности решења о избору кандидата по конкурсу.

ГИМНАЗИЈА
11400 Младеновац

Краља Александра Обреновића 25
тел. 011/8231-366

Наставник физичког васпитања
на одређено време до истека манадата 

директора школе

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник РС“ бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18, 7/19, 2/20, 3/20, 
14/20 и 1/21) и да испуњава услове прописане чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др.закони, 10/19, 6/20 и 
129/21). Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају следећу документацију: диплому, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о знању српског језика уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, доказ из МУП-а 
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 родоскрвнућа, за кривична 
дела давања или 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 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Сви наведени докази састав-
ни су део пријаве на конкурс и не могу бити старији од 6 
месеци, а могу се доставити оригинали или оверене копије. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима подноси се пре закључења 
уговора о раду. Пријаву на конкурс доставити на адресу 
школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. За додатне информације 
можете се обратити секретару школе на тел. 011/8231-366.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КУЋА МАШТЕ“
11070 Нови Београд

Генерала Михајла Недељковића 153б

Васпитач
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), на студијама првог степена (основне ака-
демске, струковне, специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или више образовање, 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Обавеза 
полагања испита за лиценцу. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар за пријаву на конкурс који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја. Уз одштампани пријавни форму-
лар кандидат доставља оверену фотокопију дипломе, 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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односно дипломе и додатка уз диплому о одговарајућој 
стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми 
и уверење о положеним испитима (не старије од 6 месе-
ци), уверење о положеном стручном испиту или уверење 
о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат исти 
полагао), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија), уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци), ориги-
нал или оверену фотокопију уверења полицијске управе 
(не старије од 6 месеци) да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику доставља уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ да кан-
дидат 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 неблаговремене прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве са документа-
цијом доставити на e-mail: kuca.maste@yahoo.com у року 
од 15 дана од дана објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ВИЛИН ВРТ”

11090 Раковица, Матије Гупца 44
тел. 060/3924-449

email: tijana.dora@gmail.com

Педијатријска сестра или медицинска 
сестра општег смера на превентиви

УСЛОВИ: Радно искуство је пожељно али није неопходно. 
Јављање кандидата на телефон или слање пријава мејлом.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 18-20

Оглас објављен 08.03.2023. године, у публикацији “Посло-
ви” (број 1030), поништава се за радна места: 

Асистент за ужу научну област Историја Рима, на одређе-
но време од 3 године; 

Асистент за ужу научну област Класичне науке, на одређе-
но време од 3 године (предност имају кандидати чије је 

тежиште истраживања Грчка лингвистика; 
Асистент за ужу научну област Андрагогија, са 70% радног 

времена, на одређено време од 3 године.

У осталом делу конкурс је непромењен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 18-20

Асистент за ужу научну област Историја 
Рима

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипломирани исто-
ричар који је назив дипломирани стекао у складу са пра-
вилима студија која су важила до 10.09.2005. године; или 
лице које је уписало докторске студије историје и на пре-
дходно завршеним основним и мастер студијама оствари-
ло просечну оцену најмање осам и које показује смисао за 
наставни и научни рад; или лице које је уписало докторске 
студије историје, без претходно завршених мастер студија, 
одн. које је стекло стручни назив: дипломирани, у одгова-
рајућој научној области и основне студије завршило са про-
сечном оценом најмање осам; VII/степен стручног образо-
вања коме је прихваћена тема докторске дисертације).

Асистент за ужу научну област Класичне 
науке 

предност имају кандидати чије је тежиште 
истраживања Грчка лингвистика, на одређено 

време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипломирани кла-
сични филолог који је назив дипломирани стекао у складу 
са правилима студија која су важила до 10.09.2005. године; 
или лице које је уписало докторске студије класичних наука 
и на предходно завршеним основним и мастер студијама 
остварило просечну оцену најмање осам и које показује 
смисао за наставни и научни рад; или лице које је уписа-
ло докторске студије класичних наука, без претходно завр-
шених мастер студија, одн. које је стекло стручни назив: 
дипломирани, у одговарајућој научној области и основне 
студије завршило са просечном оценом најмање осам; VII/2 
степен стручног образовања коме је прихваћена тема док-
торске дисертације).

Асистент за ужу научну област 
Андрагогија

са 70% радног времена, на одређено време 
од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (дипломирани андра-
гог који је назив дипломирани стекао у складу са правилима 
студија која су важила до 10.09.2005. године; или лице које 
је уписало докторске студије андрагогије и на предходно 
завршеним основним и мастер студијама остварило просеч-
ну оцену најмање осам и које показује смисао за наставни 
и научни рад; или лице које је уписало докторске студије 
андрагогоије, без претходно завршених мастер студија, одн. 
које је стекло стручни назив: дипломирани, у одговарајућој 
научној области и основне студије завршило са просечном 
оценом најмање осам; VII/2 степен стручног образовања 
коме је прихваћена тема докторске дисертације).

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама 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) и Статута 
Универзитета у Београду Филозофског факултета ( бр. 1/26-
2 од дана 23.11.2018. године). Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат конкурише 
(научна област, тежиште истраживања), датуму објаве кон-
курса и податке о кандидату/кињи (име и презиме, адреса 
пребивалишта односно боравишта – уколико се адреса раз-
ликује од оне из личне карте навести адресу на којој кан-
дидат физички живи, контакт телефон, адреса електронске 
поште) као и листу прилога који се уз пријаву достављају. 
Прилози који се достављају уз пријаву на конкурс: биогра-
фија са неопходним подацима за писање извештаја; списак 
објављених радова (библиографија); примерак објављених 
радова (научних монографија, зборника радова, уџбени-
ка, итд...); оверене копије диплома или уверења (уколико 
диплома још није издата), а за дипломе на страном језику 
– оверен превод дипломе; очитана лична карта; извод из 
Казнене евиденције о чињеницама да нису правноснажном 
пресудом осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова у високошколској 
установи. Пријаве кандидата/киња са прилозима доставити 
Архиви Филозофског факултета у Београду на адресу: Чика 
Љубина 18-20, 11000 Стари град, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Лице задужено за пружање инфор-
мација о конкурсу: стручнотехничка сарадница за радне 
односе Катарина Тодоровић, телефон: 011/3206-104.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

Вранић
Трг палих бораца и жртава фашистичког 

терора 3
тел. 011/8332-022

Поновљен оглас

Наставник информатике и рачунарства
са 65% норме (26 радних сати недељно) 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњавају услове предвиђене 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и члана 2 став 1, тачка 1)-7) Правилника о 
степену и врасти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи. Кандидат прилаже документацију / 
пријаву којом доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос у установи који су предвиђени у члану 139 став 1 
тачка 1)-5): 1. пријаву на конкурс (формулар пријаве кан-
дидат попуњава електронским путем на званичном интер-
нет сајту министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. формулар у штампаном облику доставља устано-
ви / школи, као део конкурсне документације); 2. оверену 
фотокопију дипломе, о одговарајућој стручној спреми у ска-
ду са правилником 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, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21); 

3. лекарско уверење, да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (кандидат 
доставља лекарско уверење о здравственој способности из 
надлежног дома здравља пре закључивања уговора о раду, 
психолошка способност кандидата утврђиваће се само за 
кандидате који уђу у ужи избор); 4. уверење да кандидат 
није осуђиван (не старије од шест месеци) правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривичана дела примање и давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уве-
рење / извод из казнене евиденције се добија у надлежној 
полицијској станици); 5. уверење о држављанству Репу-
блике Србије (или оверену фотокопију); 6. фотокопију 
личне карте или очитану личну карту; 7. кратку радну био-
графију; 8. доказ да зна српски језик, на коме се остварује 
образовно васпитни рад, уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Оригинали докумената 
(осим дипломе) или оверене фотокопије не могу бити ста-
рије од шест месеци. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Пријаве на конкурс 
са траженом пратећом документацијом (под 1, 2, 4, 5, 6, 7 
и 8) доставити на адресу школе, ОШ “Павле Поповић” 1142 
7 Вранић, Трг палих бораца 3, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Све ближе информације може-
те добити и на тел. 011/8332-022 и 062/402353 и имејла: 
sekretar.osppopovic@hotmail.rs. Непотпуне и неглаговреме-
не пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗАР САВАТИЋ“

11080 Земун, Кеј ослобођења 27

Наставник предметне наставе музичке 
културе

са 80% радног времена, на одређено време, 
замена одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тума-
чење), потребно је да кандидат испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и то да: 1) 
има одговарајуће образовање прописано чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
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 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 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, као и чланом 2 став 1 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 3/20921 и 4/2021 и то: 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
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. 
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3), 4) и 5) подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
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ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају Школи. Уз пријавни формулар са звани-
чне интернет странице, потребно је да кандидат достави 
следећу документацију: пријавни формулар кратка биогра-
фија (ЦВ); оверен препис / фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидати који су завршили 
мастер студије достављају и диплому основних академ-
ских студија), оригинал или оверену фотокопију уверења 
да није осуђиван не старије од 6 месеци (документ издаје 
Министарство унутрашњих послова Републике Србије) ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству РС 
не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, издатог на прописаном 
обрасцу са холограмом. За лица која нису стекла образо-
вање на српском језику - доказ о положеном испиту из срп-
ског језика са методиком, по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о здравственој способности за 
рад са ученицима (уверење о здравственом стању) при-
лаже изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број телефона 
и тачну адресу пребивалишта кандидата. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са конкурсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова, доставити у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса лично у секретаријат школе или 
на адресу: Основна школа „Лазар Саватић“, 11080 Земун, 
Кеј ослобођења 27 са назнаком „За конкурс“. Ближа оба-
вештења о конкурсу могу се добити од секретара школе на 
телефон: 011/2197-077. Подаци, који се прикупљају биће 
искоришћени само у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити података о лично-
сти („Сл. гласник РС”, бр. 87/2018).

ОСНОВНА ШКОЛА
“СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
за наставника основне школе, педагога или психолога, 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 
1) на студијама другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академске 
студије (студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
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 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 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године); поседовање дозволе за рад 
(лиценце) наставника, васпитача и стручног сарадника; 
поседовање лиценце за директора установе (кандидат који 
ту лиценцу не поседује може бити изабран, али ће бити 
дужан да испит за директора установе положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); 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 правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни кандида-
та, утврђеног у складу са законом; најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпитања у установи за 
образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег 
образовања. Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система 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) или на студијама у трајању од три годи-
не, или више образовање, за наставника те врсте школе, 

дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада на пословима васпитања и образовања у 
установи, после стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању (уз мастер диплому прилаже се и 
диплома о завршеним основним академским студијама); 
доказ о поседовању дозволе за рад наставника или струч-
ног сарадника (оверену фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу односно стручном испиту); потврду 
о радном искуству, најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања (оверену фотокопију или оригинал); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење, оверену 
фотокопију или оригинал); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оверну фотокопију или оригинал, не старије 
од шест месеци); извод из матичне књиге рођених изда-
тог на прописном обрасцу са холограмом (оверену фото-
копију или оригинал); доказ да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење из казнене евиденције МУП-а, овере-
ну фотокопију или оригинал, не старије од шест месеци); 
потврду повереника за заштиту равноправности да за кан-
дидата није утврђено дискриминаторно понашање (овере-
ну фотокопију или оригинал, не старије од шест месеци), 
доказ да против кандидата није покренут кривични посту-
пак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (потврду / 
уверење из надлежног суда, оверену фотокопију или ори-
гинал, не старије од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); доказ о резултататима стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата, уколико је вршен над-
зор (фотокопију извештаја просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, важи само за кандидате који су 
претходно обављали дужност директора школе (фотоко-
пију извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада 
школе); доказ о поседовању лиценце за директора, ако је 
кандидат поседује (оверену фотокопију лиценце за дирек-
тора); биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора. Достављена доку-
ментација се не враћа. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова, подносе се у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за избор директора”, лично 
или препорученом поштом на адресу школе. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе, 
преко телефона: 011/8177-020.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Оглас објављен 15.03.2023. године, у публикацији „Посло-
ви”, поништава се за радно место под редним бројем 2: 
Наставник у звању редовног професора за ужу науч-
ну област Теорија механизама и машина и Инжењерско 
цртање са нацртном геометријом.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област Теорија 

механизама и машина и Инжењерско 
цртање са нацртном геометријом

на одређено време од 5 година

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. Уз својеручно 
потписану пријаву на конкурс (у три примерка), доставити 
у писаној форми (у једном примерку): биографију, овере-
не копије диплома стечених у земљи или решења о при-
знавању страних високошколских исправа о одговарајућој 
стручној спреми, уверење о држављанству, списак радо-
ва 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 Биографију и списак радова доставити 
и у електронском запису. Пријаве доставити на адресу: 
Машински факултет, Краљице Марије бр. 16, 11120 Бео-
град 35, соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ 

ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Мије Ковачевића 11б

Доцент за ужу научну област библистика  
тежиште истраживања Свето Писмо 

Старог завета
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат православ-
них богословских наука из уже научне области за коју се 
конкурс расписује, као и претходно завршене основне сту-
дије православне теологије, објављени стручни и научни 
радови претежно из области за коју се конкурс расписује 
и способност за наставни и научни рад. Остали услови су 
предвиђени Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 73/18, 67/19 и 67/21), Статутом Универзитета 
у Београду и Статутом Факултета и осталим општим актима 
Универзитета и Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве кандидата са 
прилозима: биографија, библиографија (списак научних и 
стручних радова), радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству и благослов надлежног епископа, као и дру-
га документација, подносе се на горе наведену адресу у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ “КРАЉИЦА МАРИЈА”
11212 Београд, Михајла Еминескуа 65

тел. 011/2731-495

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 став 1 и 2, изузетно став 3 и члана 122 
став 5 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” 88/2017, 27/2018 - др. Закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021) и то: 1. да има одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, за педагога или 
психолога школе стечено: (1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка, (2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2. да има дозволу за 
рад (лиценцу) за наставника, и стручног сарадника, однос-
но положен стручни испит; 3. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 4. 
да има најмање осам година рада у установи, на послови-
ма образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања, 5. да има обуку и положен испит за директора 
(изабрани кандидат који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност), 6. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
7. да се не води кривични поступак/није покренута истра-
га против кандидата; 8. да има држављанство Републике 
Србије; 9. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (Образац пријаве се пре-
узима са сајта Министарства просвете https://www.mpn.
gov.rs/zaposljavanje-u-prosveti/) кандидат треба да поднесе 
следећу документацију: диплому о стеченом одговарајућем 
образовању, у складу са одредбом члана 140 Закона; уве-
рење о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу за наставника односно стручног сарадника; лекар-

Наука и образовање
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ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије од 3 месеца); 
потврда да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 3 месеца); доказ о знању српског 
језика (кандидати који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику не подносе овај доказ); доказ да има 
обављену обуку и положен испит за директора (уколико је 
кандидат поседује); доказ из казнене евиденције МУП РС да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – уверење из казнене евиденције 
МУП РС (не старије од 3 месеца); доказ да се против кан-
дидата не води кривични поступак-није покренута истрага; 
уверење из надлежног суда (не старије од 3 месеца); доказ 
да за кандидата није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање – потврда повереника за заштиту 
равноправности (не старија од 3 месеца); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), уколико рад кандидата није био 
предмет стручно-педагошког надзора, кандидат о овоме 
доставља потписану изјаву; доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора школе и оцену спољашњег вредно-
вања за кандидата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе, уколико школа није била пред-
мет стручно-педагошког надзора, односно спољашњег 
вредновања, кандидат о овоме доставља потписану изјаву; 
преглед кретања у служби са биографским подацима; очи-
тану личну карти. Рок за пријављивање кандидата је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са доказима 
о испуњености услова доставити са назнаком “Пријава на 
конкурс за директора школе” препорученом поштом или 
лично секретару школе, у времену од 8.00 до 13.00 часова 
на адресу: ОШ „Краљица Марија”, 11212 Београд - Овча, 
Михаја Еминескуа 65. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3291-007, 011/3290-861

Наставник стручних предмета из области 
електротехнике

2 извршиоца

Наставник стручних предмета из области 
електротехнике

са 55% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања: 
да поседују одговарајуће образовање у складу са чл. 140, 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/17, 10/19, 6/2020 129/21) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Електротехника („Службени гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 4/2022) за наставника стручних 
предмета у подручју рада електротехнике; да имају пси-
хичку, 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: попуњен и одштампан пријавни формулар на званич-
ној страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, доказ из казнене евиденције МУП-а 
(оригинал или оверена фотокопија да није старији од 6 
месеци) 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 

лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
оверену фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци), оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци) доказ одговарајуће висо-
кошколске установе о познавању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику (оригинал или овере-
на фотокопија). Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад да децом и ученицима, 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе, избор се врши у складу са Законом о осно-
вама система образовања и васпитања. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Пријаве доставити лично сваким радним даном од 
11.00 часова до 13.00 часова или слати на наведену адресу. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

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

Спремачица
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: завршена осмогодишња школа, основно образо-
вање. Обавезан пробни рад. Опис послова радног места 
утврђен је Правилником о организацији и систематиза-
цији радних места Физичког факултета. Пријава треба да 
садржи: радну биографију кандидата са контакт подацима; 
копију дипломе о стеченом основном образовању, док ће 
кандидати позвани на разговор, доставити оригинал доку-
мената на увид. Обрада података о личности користиће се 
само у сврху избора за пријем у радни однос. На разговор 
ће бити позвани само кандидати из ужег избора. Пријаву 
са доказима о испуњености услова објављене потребе за 
запошљавањем, доставити лично или поштом на адресу 
Физички факултет, Београд, Студентски трг бр. 12-16, (3. 
спрат, соба 663) са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана 
почев од наредног дана од дана дана објављивања потре-
бе за запошљавањем преко Националне службе запошља-
вања.

ОШ “НИКОЛА ТЕСЛА”
Београд, Др Миливоја Петровића 6

тел. 011/3582-563 тастер 3

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: У складу са чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20, 
129/21), у радни однос у установи може да буде примље-
но лице које: 1. има образовање у складу са чланом 140 
и чланом 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. 
закон, 10/19, 27/18 – др. закон, 6/20, 129/21) Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС – Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 
16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 
1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022 и 15/2022), а које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука (мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Обавезно образовање лица из чл. 140 Закона је 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 

од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина је наставник обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 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 ово образовање. Канди-
дат треба да има да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за примање или давање мита, за кри-
вична дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја, 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 РС; 
да зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: потписану молбу 
са биографијом; извод из матичне књиге рођених (ове-
рену фотокопију не старију од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (уколико је кандидат завршио 
образовање по прописима који важе после 10. септем-
бра 2005. године, доставља оверену фотокопију дипло-
ме основних студија и оверену фотокопију дипломе 
мастер студија или оверену фотокопију важећег уве-
рења о завршеним мастер студијама); уверење МУП-а 
из казнене евиденције (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење). Канди-
дати који уђу у ужи избор, у року од 8 дана се упућују 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање као ни копије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа. Документација се 
доставља у затвореној коверти на горе наведену адресу, 
са назнаком „За конкурс на неодређено време”. Контакт 
особа секретар школе Сара Кунић, телефон: 011/3582-
563 тастер 3.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН НИКОЛА 
ТЕСЛА” У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ 
И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Милорада Екмечића 2

Доцент за реизбор у звање доцента 
односно за избор у звање ванредног 

професора и заснивање радног односа 
наставника за научну област Правне 

науке и безбедносне науке

Ванредни професор за реизбор у звање 
ванредни професор односно за избор у 

звање редовног професора и заснивање 
радног односа наставника за научну 

област Безбедносне науке

Ванредни професор за реизбор у звање 
ванредни професор односно за избор у 

звање редовног професора и заснивање 
радног односа наставника за научну 

област Правне науке
УСЛОВИ: Обавезни и изборни услови су прописани чланом 
74 Закона о високом образовању, минималним условима 
за избор у звања наставника на универзитету, Статутом 
Факултета за дипломатију и безбедност и Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника. Пријаве са биографијом 

Наука и образовање
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и доказима о испуњености услова из конкурса (оверене 
копије диплома, списак научних и стручних радова, научне 
и стручне радове је потребно доставити електронски или 
на ЦД-у, извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена фотокопија, уверење о држављанству - оригинал 
или оверена фотокопија, потврда да се не води кривич-
ни поступак и потврда о неосуђиваности - не старије од 6 
месеци) достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве слати на горе наведену 
адресу. Контакт телефон: 011/2620-186.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Редовни професор за ужу научну област 
Друмски и градски транспорт робе

2 извршиоца

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

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА 
УСТАНОВА

“ВРТИЋ ФЛАМИНГО”
11000 Београд, Војводе Пријезде 32

тел. 064/2317-732

Васпитач предшколске деце
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, васпитач предшколске 
деце са пуним радним временом без обзира на радно иску-
ство; рад у сменама; обезбеђена исхрана; пожељна лицен-
ца или стручни испит.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: IV-VI/2 степен стручне спреме; медицинска сестра 
- васпитач; без обзира на радно искуство; рад у сменама; 
обезбеђена исхрана; пожељна лиценца или стручни испит. 

ОСТАЛО: заинтересовани кандидати се могу јавити директ-
но на телефон установе 064/2317-732.

ОСНОВНА ШКОЛА “КАРАЂОРЂЕ”
11000 Београд, Јове Илића 2

тел. 011/2467-290

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и то да: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 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. Поред услова из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат треба да има одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20, 129/21) и услови из Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 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) и то: да има одговарајуће високо образовање: 

1) стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): (1) студије другог степена из научне, однос-
но струче области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета.

ОСТАЛО: Уз пријаву за конкурс кандидат треба да доста-
ви: попуњен и одштампан пријавни формулар Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; оверен препис 
/ оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 
ст. 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (оригинал или оверена фотокопија не старији 
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); доказ о знању српског језика, на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља само кан-
дидат који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику; радну и личну биографију. Кандидати који 
испуњавају услове, у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима- (лекарско уверење), доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани формулар заједно са документацијом дос-
тавља поштом на адресу ОШ “Карађорђе”, 11040 Београд, 
Јове Илића 2, са назнаком “За конкурс”. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације могу се добити позивом на 
телефон; 011/2467-290.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ”

11010 Београд, Саве Шумановића 1
тел. 011/3975-627

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и специјалистичке струковне студије по прописима који 
су уређивали високо образовање у периоду од 10.9.2005. 
године до 07.10.2017. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.9.2005. године; дозво-
ла за рад (лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу).

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
9 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање (лиценца / 
обавеза полагања испита за лиценцу).

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
5 извршилаца

УСЛОВИ: Средње образовање, медицинска сестра - васпи-
тач; дозвола за рад (лиценца / обавеза полагања испита 
за лиценцу).

Стручни сарадник - педагог за физичко 
васпитање

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Високо образовање, VII степен стручне спреме, 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; дозвола 
за рад (лиценца / обавеза полагања испита за лиценцу).

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Средње образовање у трајању од четири године 
(правно-биротехничка школа, гимназија); знање рада на 
рачунару.

Сервирка
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Основно образовање.

Спремачица
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Основно образовање.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду, испуња-
ва и посебне услове прописане чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) да има одговарајуће 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује васпитно-образовни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар 
и биографију кандидат треба да достави: оверену копију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми или оверену 
копију уверења о стеченој стручној спреми; извод из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверена копија; уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци, оригинал или 
оверена копија; уверење полицијске управе о неосуђива-
ности за дела из тачке 3), не старије од шест месеци-ори-
гинал или оверена фотокопија; доказ да зна српски језик 
и језик на коме се остварује васпитно-образовни рад дос-
тавља кандидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом (лекар-
ско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаву са потребном 
документацијом доставити Предшколској установи на наве-
дену адресу искључиво путем поште, у затвореној коверти 
са назнаком радног места за које се кандидат пријављује. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Установа нема обавезу враћања достављене докумен-
тације за конкурс.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Ванредни професор за ужу научну 
област Фармацеутска - медицинска 

хемија и структурна анализа
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило 
са просечном оценом најмање 8, односно које има најмање 
3 године педагошког искуства на високошколској устано-
ви, има научни назив доктора наука из научне области за 
коју се бира, научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима са рецензијама и спо-
собност за наставни рад; више научних радова од значаја 
за развој науке у ужој научној области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима са рецензија-
ма, односно оригинално стручно остварење (пројекат, сту-
дију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или 
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монографију, практикум или збирку задатака за ужу науч-
ну област за коју се бира и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима; завршен 
фармацеутски факултет.

Ванредни професор за ужу научну 
област Броматологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило 
са просечном оценом најмање 8, односно које има најмање 
3 године педагошког искуства на високошколској устано-
ви, има научни назив доктора наука из научне области за 
коју се бира, научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима са рецензијама и спо-
собност за наставни рад; више научних радова од значаја 
за развој науке у ужој научној области објављених у међу-
народним или водећим домаћим часописима са рецензија-
ма, односно оригинално стручно остварење (пројекат, сту-
дију, патент, оригинални метод и сл.), односно руковођење 
или учешће у научним пројектима, објављен уџбеник или 
монографију, практикум или збирку задатака за ужу науч-
ну област за коју се бира и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима; завршен 
фармацеутски факултет.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да прило-
же: диплому о завршеним претходним степенима студија 
са просечном оценом и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области (фотокопије); био-
графију; списак радова; радове; уџбеник / монографију / 
практикум / збирку задатака за ужу научну област за коју 
се бира; извод из матичне књиге рођених (фотокопија) и 
уверење о држављанству (фотокопија). Услови за избор 
у звање су прописани: Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилни-
ком о ближим условима за избор у звање наставника на 
Фармацеутском факултету Универзитета у Београду, Ста-
тутом Универзитета у Београду и Статутом Фармацеутског 
факултета Универзитета у Београду.

Доцент за ужу научну област 
Фармацеутска физиологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Лице које је претходне степене студија завршило 
са просечном оценом најмање 8, односно које има најмање 
3 године педагошког искуства на високошколској установи, 
има научни назив доктора наука из научне области за коју 
се бира и има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима са рецензијама и спо-
собност за наставни рад. Завршен Фармацеутски факултет.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да прило-
же: диплому о завршеним претходним степенима студија 
са просечном оценом и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области (оверене фотоко-
пије), биографију, списак радова, радове, извод из мати-
чне књиге рођених (фотокопија) и уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (фотокопија). Услови за избор 
у звање су прописани: Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету, Критеријумима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду, Правилни-
ком о ближим условима за избор у звање наставника на 
Фармацеутском факултету, Статутом Универзитета у Бео-
граду и Статутом Факултета.

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Фармакологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Лице које је стекло научни назив доктор наука и 
показује смисао за наставни рад; завршен фармацеутски 
факултет или медицински факултет.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да прило-
же: диплому о завршеним претходним степенима студија 
са просечном оценом и стеченом научном називу доктора 
наука (оверене фотокопије), биографију, извод из матич-
не књиге рођених (фотокопија), уверење о држављанству 
не старије од шест месеци (фотокопија), потврду МУП-а 
да кандидат није кажњаван и уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак, нити 
да је покренута истрага. Услови за избор у звање су пропи-
сани Законом о високом образовању и Статутом Фармаце-
утског факултета Универзитета у Београду. 

Напомена: Пријаве кандидата са прилозима се подносе у 
писаној форми Архиви Факултета, Војводе Степе 450 у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Пословна економија и менаџмент

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о високом обра-
зовању, Минималним условима за избор у звања настав-
ника на универзитету, које је донео Национални савет за 
високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету Београду и општим актима 
Универзитета у Београду – Економског факултета којима 
се уређују услови и поступак за стицање звања наставни-
ка. Посебан услов за кандидате је научно-истраживачка и 
наставничка оријентација кандидата у области маркетинга 
у туризму, менаџмента предузећа у туризму и хотелијер-
ству и менаџмента туристичких дестинација. Кандидати су 
у обавези да у пријави назначе своју научно-истраживачку 
и наставничку оријентацију.

Доцент за ужу научну област 
Рачуноводство и пословне финансије

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: су прописани одредбама Закона о високом обра-
зовању, Минималним условима за избор у звања настав-
ника на универзитету, које је донео Национални савет за 
високо образовање, Статутом Универзитета у Београду, 
Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Одлуком Универзи-
тета у Београду којом се уређује поступак и оцена приступ-
ног предавања високошколске установе и општим актима 
Универзитета у Београду - Економског факултета којима се 
уређују услови и поступак за стицање звања наставника и 
поступак и оцена приступног предавања. Посебан услов за 
кандидате је научно-истраживачка и наставничка оријен-
тација кандидата у области финансијског рачуноводства и 
рачуноводства јавног сектора. Кандидати су у обавези да у 
пријави назначе своју научно-истраживачку и наставничку 
оријентацију.

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

СРЕДЊА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
„ВИВА”

11030 Београд, Тоше Јовановића 11
тел. 069/4108-840

e-mail: skola@viva.edu.rs

Наставник енглеског језика
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 ССС, професор енглеског језика, MS Office, 
интернет, обезбеђен превоз. Контакт са послодавцем 
можете остварити позивом, на 069/4108-840, слањем рад-
не биографије на: e-mail: skola@viva.edu.rs или лично на 
адреси послодавца.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
11253 Београд, Школска 4

тел. 011/252-611, 011/2522-718
e-mail: osvukk@mts.rs

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

запослене на рад (потребно радно искуство у 
просвети) 

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене на рад

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства www.mpntr.
gov.rs, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Документа-
ција потребна за конкурс: оверена копија дипломе о сте-
ченом образовању; извод из казнене евиденције МУП-а 
оригинал; уверење о држављанству-оригинал или ове-
рена копија; извод из МКР оригинал или оверена копија; 
кратак ЦВ кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос достављају се 
на адресу: ОШ „Вук Караџић”, 11253 Сремчица - Београд, 
Школска 4, са назнаком „За конкурс”, у року од 8 дана од 
објављивања конкурса, рачунајући и дан објављивања 
конкурса. Документација коју кандидати доставе школи 
приликом пријаве на конкурс (осим дипломе) не сме бити 
старија од шест месеци и не враћа се, већ се чува у архиви 
Школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
неће бити разматране.

ОШ “1300 КАПЛАРА”
11050 Београд, Панчина 1
e-mail: natasakaplari@sbb.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21); да има одговарајуће образовања у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Услов 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима доказује се лекарским уверењем 
које изабрани кандидат доставља накнадно, пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати су у обавези да доставе: 
попуњени пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете); оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из казнене евиденције при надлежној ПУ МУП-а или 
оверену фотокопију (не старији од 6 месеци); уверење о 
држављанству РС или оверену фотокопију (не старије од 

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ
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6 месеци); извод из матичне књиге рођених са холограмом 
или оверену фотокопију; доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на језику на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
У току трајања поступка одлучивања о избору кандидата, 
Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, који се у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућују на претходну проверу психофизичких способ-
ности за рад са ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Решење о избору кандидата доноси директор 
школе у року од осам дана од дана достављања образ-
ложене листе свих кандидата који испуњавају услове и 
обављеног разговора са кандидатима од стране конкурсне 
комисије. Пријаве на конкурс подносе се лично или поштом 
на адресу: ОШ “1300 КАПЛАРА”, 11050 Београд, Панчина 1. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе преко телефона 011/2411-519.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
Београд, Југословенска 4

тел. 011/6571-020

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може бити именовано 
лице које: има одговарајуће високо образовање (члан 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања); наставник и стручни сарадник јесте лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; лице из подтачке (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да поседује 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника и стручног сарад-
ника, односно положен стручни испит; да има најмање 
осам година рада у установи, на пословима образовања и 
васпитања, после стеченог одговарајућег образовања; има 
држављанство Републике Србије; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, доставља устано-
ви. Уз пријавни формулар кандидат доставља: диплому 
о стеченом одговарајућем образовању (оверен препис 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу - дозволи за рад наставника и стручног сарад-
ника (оригинал или оверена фотокопија); доказ о знању 
српског језика (достављају само кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику); потврду надлежне 
установе да кандидат има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал); оригинал 
и оверену фотокопију уверења да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање (уверење МУП-а, 
не старије од 30 дана од дана објављивања конкурса); 
оригинал или оверену копију уверења Привредног суда да 
кандидат није осуђиван за привредни преступ, у вршењу 
раније дужности (не старије од 30 дана од дана објављи-
вања конкурса); оригинал или оверена фотокопија уве-
рења надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак и да није покренута истрага за кривич-
на дела (не старије од 30 дана од дана објављивања кон-
курса); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству РС (ори-
гинал или оверена фотокопија не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење о психичккој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (оригинал, не 
старији од 6 месеци) – прибавља се пре закључења уго-
вора; оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе, уколико поседује (изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност); извештај просветног саветника о резултату струч-
но–педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико је кандидат претходно обављао 
дужност директора установе и уколико је било спољашње 
вредновање); кратку биографију са прегледом кретања у 
служби; Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Пријаве за кон-
курс за избор директора установе, заједно са потребном 
документацијом, достављају се Школи, лично или путем 
поште препорученом пошиљком. Пријаве на Конкурс за 
избор директора установе подносе се у затвореној ковер-
ти на адресу: Техничка школа, Београд-Железник, Југо-
словенска 4, у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за избор директора”. За потребне информације обратите 
се секретару школе, на телефон: 011/6571-020 од 09 до 
13 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија 
неће узимати у разматрање.

ОШ “САВА ЈОВАНОВИЋ 
СИРОГОЈНО”

11080 Београд, Призренска 37
тел. 011/3076-922, факс: 011/3165-882

e-mail: skolasirogojno@yahoo.com

Наставника предметне наставе у 
посебним условима – енглески језик

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени 
гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 
- одлука УС, 113/17, 95/18 - аутентично тумачење) канди-
дат треба да испуни услове у складу са чланом 139 ст. 1 
тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18 - 
др. закони, 10/19, 6/20, 129/21), без обзира на радно иску-
ство и пол и то: 1) одговарајуће образовање из члана 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 
6/20, 129/21) и то: 1) да је стекао високо образовање на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије): (1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 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 тачке 1) подтачка (2) мора да 
има завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; да има степен и врсту образовања у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за уче-
нике са сметњама у развоју и инвалидитетом за ово радно 
место („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 17/2018, 
6/2020); обавезно образовање лица из члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21) је 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломи рања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса бодова. 
Наставник који је у току студија положио испит из педаго-
гије и психологије или положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 
ст. 1 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 

6/20, 129/21). Кандидат који нема образовање из члана 
142 ст. 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/20, 129/21), обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов полагања испита за лиценцу. Када је 
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 овог зако-
на, министар, по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем утврђује да 
ли је врста образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног сарадник 
(члан 143 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18 - др. зако-
ни, 10/19, 6/20, 129/21); када је образовање стечено у 
систему војног школства, испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, утврђује решењем министар (члан 143 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 
129/21); када је образовање стечено у иностранству, 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника, на основу акта о признавању стране висо-
кошколске исправе и мишљења одговарајуће високош-
колске установе, утврђује решењем министар (члан 143 
став 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/20, 129/21); 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на кон-
курс, а доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Посебни услови рада: у школи за ученике 
са сметњама у развоју и инвалидитетом. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науkе и техонолошког 
развоја а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја) - кандидати дос-
тављају уз пријаву на конкурс; оверену фотокопију дипло-
ме или уверења (уколико диплома није издата) о стеченом 
одговарајућем образовању (кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену фотокопију дипломе или уверења и основ-
них студија / студија првог степена и оверену фотокопију 
дипломе или уверења мастер студија - не старије од 6 
месеци, кандидати достављају уз пријаву на конкурс; 
извод из матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверена копија) кандидати достављају уз 
пријаву на конкурс; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена копија) -кандидати 
достављају уз пријаву на конкурс; доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за напред наведена 
кривична дела, извод из казнене евиденције, прибавља 
кандидат у Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена копија) - кандидати достављају уз пријаву на кон-
курс; оверену фотокопију (овера не старија од 6 месеци) 
решења министра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника сходно члану 143 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања у 
обавези су да доставе, уз пријаву на конкурс, само они 
кандидати када је образовање стечено у некој од републи-
ка СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. 
јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је прописана 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања; оверену фотокопију (овера не старија од 6 месе-
ци) решења министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника сарадника 
сходно члану 143 став 2 Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања у обавези су да доставе, уз пријаву на 
конкурс, само они кандидати када је образовање стечено 
у систему војног школства; оверену фотокопију (овера не 
старија од 6 месеци) 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 сходно члану 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у обавези су да доста-
ве, уз пријаву на конкурс, само они кандидати који су 
образовање стекли у иностранству. Доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (уколико је диплома, односно уверење о стече-
ном образовању на српском језику, на којем се остварује 
образовно- васпитни рад, она представља доказ да канди-
дат зна српски језик, у супротном је потребно доставити 
оверену фотокопију уверења о положеном испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове). Лекарско уверење, којим се потврђује да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, подноси се пре закључења уговора о 
раду са изабраним кандидатом. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор школе. Kандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази да испуњавају услове конкурса, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака о чему ће кандидати бити обавештени на 
контакт телефоне или контакт мејлове које су навели у 
пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријавни формулар са докумен-
тацијом доставити лично у секретаријат школе, или слати 
на адресу препорученом поштом: Призренска 37, Земун, 
Београд. Документа се по окончању конкурса не враћају 
кандидатима. Оверена фотокопија јесте фотокопија ори-
гиналног документа која се оверава код јавног бележника. 
Изузетно, у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу бити ове-
рени у основним судовима, судским јединицама, пријем-
ним канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као повереним пословима. Непотпуне и/или 
неблаговремене пријаве кандидата на конкурс и/или 
фотокопије докумената која нису оверене од стране 
надлежног органа се неће узети у разматрање након исте-
ка рока за подношење пријава на конкурс. Потпуном 
пријавом кандидата на конкурс сматраће се она пријава 
кандидата која садржи све доказе (фотокoпије докумена-
та оверене од стране надлежног органа) којим кандидат 
доказује да испуњава услове наведене у конкурсу. Небла-
говремена пријава на конкурс је пријава која је поднета по 
истеку рока прописаним конкурсом. Под непотпуном 
пријавом на конкурс сматраће се пријава кандидата која у 
прилогу не садржи све доказе којим кандидат доказује да 
испуњава услове наведене у конкурсу као и/или пријаве 
на конкурс које садрже фотокопију докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа. Под неодгова-
рајућом пријавом на конкурс сматраће се пријава канди-
дата која не испуњава све услове наведене у конкурсу. 
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).

ОШ “СТЕВАН СИНЂЕИЛИЋ”
11050 Београд, Милана Ракића 1

e-mail: stevansi@eunet.rs

1) Наставник биологије
са 60% радног времена

2) Сервирка
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 
и129/2021): 1. одговарајуће образовање: кандидати под 1: 
треба да имају одговарајуће образовања у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“ РС” бр 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18 и 11/19); кандидати под 2: треба да има завр-
шено средње образовање; 2. да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
имају држављанство Републике Србије; 5. да знају српски 
језик. Услов да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима доказује се лекарс-

ким уверењем које изабрани кандидат доставља накнадно, 
пре закључења уговора о раду. Кандидати су у обавези да 
доставе: попуњени пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете); оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; извод из казнене евиденције при надлежној ПУ 
МУП-а или оверену фотокопију (не старији од 6 месеци); 
уверење о држављанству РС или оверену фотокопију (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених са 
холограмом или оверену фотокопију; доказ о знању језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на јези-
ку на ком се остварује образовно-васпитни рад). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата, који се у року од 8 дана од дана истека рока 
за подношење пријава упућују на претходну проверу пси-
хофизичких способности за рад са ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Одлуку о избору кандида-
та доноси конкурсна комисија након обављеног разговора 
са кандидатима који испуњавају прописане услове и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријаве на конкурс 
доставити путем поште на адресу: Основна Школа “Стеван 
Синђелић”, 11050 Београд, Милића Ракића 1, са назнаком 
“Пријава на конкурс за посао”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе преко телефона 
011/3474075 или на имејл: stevansi@eunet.rs.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16

Редовни професор за ужу научну област 
Физиологија и молекуларна биологија 

биљака
на Катедри за физиологију биљака у 

Институту за ботанику и Ботаничкој башти 
„Јевремовац”

Редовни професор за ужу научну област 
Зоологија

на Катедри за морфологију, систематику 
и филогенију животиња у Институту за 

зоологију

УСЛОВИ: лице које поред услова из става 8 члана 74 Зако-
на о високом образовању има и већи број научних радова 
који утичу на развој научне мисли у ужој области објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, 
са рецензијама, односно већи број признатих уметнич-
ких остварења значајних за развој уметности, већи број 
научних радова и саопштења изнетих на међународним 
или домаћим научним скуповима, објављен уџбеник или 
монографију или оригинално стручно остварење, оства-
рене резултате у развоју научно-наставног подмлатка 
на факултету, учешће у завршним радовима на специја-
листичким и мастер академским студијама, непостојање 
сметње из члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
као и остали услови утврђени чланом 74 Закона о високом 
образовању.

Ванредни професор за ужу научну 
област Екологија, биогеографија и 

заштита животне средине
на Катедри за екологију и географију 

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

УСЛОВИ: лице које поред услова из става 6 члана 74 Зако-
на о високом образовању има и више научних радова од 
значаја за развој науке, у ужој научној области, објавље-
них у међународним или водећим домаћим часописима, са 
рецензијама, односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум 
или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира 
и више радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, непостојање сметње из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању као и остали услови 
утврђени чланом 74 Закона о високом образовању.

Доцент за ужу научну област Екологија, 
биогеографија и заштита животне 

средине
на Катедри за екологију и географију биљака 
у Институту за ботанику и Ботаничкој башти 

„Јевремовац”, на одређено време од пет 
година

Доцент за ужу научну област 
Физиологија и молекуларна биологија 

биљака
на Катедри за физиологију биљака у 

Институту за ботанику и Ботаничкој башти 
„Јевремовац”, на одређено време од пет 

година

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија завршило 
са просечном оценом најмање осам (8), односно које има 
најмање три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, има научни назив доктора наука, односно 
уметнички назив доктора уметности, и има научне, односно 
стручне радове објављене у научним часописима или збор-
ницима, са рецензијама, односно уметничка остварења 
сходно одредби члана 74 став 6 Закона о високом обра-
зовању, те непостојање сметњи сходно одредби члана 72 
став 4 Закона о високом образовању.

Асистент за ужу научну област 
Биохемија и молекуларна биологија
на Катедри за биохемију и молекуларну 
биологију Института за физиологију и 

биохемију „Иван Ђаја”, на одређено време од 
три године

УСЛОВИ: у складу са одредбом члана 84 Закона о високом 
образовању те непостојање сметњи сходно одредби члана 
72став 4 Закона о високом образовању.

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

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Супанца 15а

тел. 011/2570-199
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник филозофије
са 25% радног времена

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

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

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба: да има одговарајуће образо-
вање према Правилнику о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у Основној школи, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 међународним 
правом, без обзира на кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, да зна 
језик на коме се остварује образовно -васпитни рад. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 

Наука и образовање



   |  Број 1032 | 22.03.2023. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs28 

страници Министарства просвете, а заједно са одштампа-
ним формуларом прилаже: диплому о стеченој стручној 
спреми (или оверена фотокопија не старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству (или оверена фотокопија не ста-
рија од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (или 
оверена фотокопија не старија од 6 месеци), доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом - потврду 
из суда. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос. Кандидати се у року 
од 8 дана упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака, Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни иднос у року од 8 
дана од данапријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе, сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
и доставља је директору у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Директор установе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од 8 дана 
од достављања образложене листе. Кандидат незадо-
вољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе 
жалбу органу управљања, у року од 8 дана од дана дос-
тављања решења. Пријаве са биографијом слати на наве-
дену адресу са назнаком “За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11000 Београд, Заплањска 45

тел. 011/2460-763

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 Закона о раду, треба да испуња-
ва и посебне услове из чланова 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 88/17, 27/18 и 10/19) и да има завршену основну шко-
лу. Кандидат уз одштампан попуњен пријемни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја на конкурс треба да достави 
следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми - овера не старија од 
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије - овера не старија од 6 
месеци, оригинал или оверену фотокопију извод из мати-
чне књиге рођених - овера не старија од 6 месеци, доказ 
о неосуђиваности за наведена кривична дела надлежне 
полицијске управе: да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела давања или 
примања 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 која није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање - не старија од 6 месеци. Лекарско уверење 
којим се потврђује да кандидат има физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављиваља огласа у публикацији „Послови”.

БОР

ПУ “МАРИЈА МУНЋАН”
19250 Мајданпек, Николе Тесле 5

тел. 030/581-284, 030/582-110

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 
1) на студијама другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академске 
студије (студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
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 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 годи-

не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године), за васпитача или струч-
ног сарадника и најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; лице које поседује одговараћу обра-
зовање из члана 140 ст. 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, васпитач са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем и најмање десет година рада у предшколској 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; поседовање дозволе 
за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; обука и положен испит за директора установе (кан-
дидат који нема положен испит за директора може бити 
изабран, али ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања на дужност); 
поседовање психичке, физичке и здравствене 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, односно најмање десет година рада у предшколској 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци) у оригиналу или овереној фотокопији; извод из матич-
не књиге рођених у оригиналу или овереној фотокопији; 
оверену фотокопију или оригинал документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања 
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверење Казнене евиденције надлежне 
полицијске управе МУП-а, не старије од 30 дана у ориги-
налу или овереној фотокопији; потврду Повереника за 
заштиту равноправности да није утврђено дискриминатор-
но понашање из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, не старије од 30 дана, 
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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене дуж-
ности, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом без обзира на изречену кривичну санкцију -уверење 
надлежног основног и вишег суда не старије од 30 дана у 
оригиналу или овереној фотокопији; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику) у оригиналу или у овереној фотокопији; ове-
рену фотокопију лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује), односно одговарајући доказ о похађа-
ном прописаном програму обуке за директора установе у 
овереној фотокопији (ако га кандидат поседује); потврду 
о радном искуству на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања у складу са Зако-
ном; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), односно 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандида-
ти који су претходно обављали дужност директора устано-
ве); документ о прегледу кретања у служби са биограф-
ским подацима. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља именовани кандидат пре закључења уговора о 
раду на одређено време односно пре доношења решења 
о премештају на радно место директора. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на тел. број 030/581-284 и 
030/582-110. Пријаве са доказима и одговарајућим доку-
ментима достављају се у затвореним ковертама, са назна-
ком „За конкурс за директора”, лично или поштом на адре-
су установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

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

тел. 030/590-142 

Спремачица
на одређено време преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује ниво образовања 
првог степена: основно образовање, испуњеност услова 
у складу са чланом 139, а у вези са чланом 155 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20 и129/21), чла-
на 24-29 Закона о раду, општих услова предвиђених Зако-
ном о раду (“Сл. гласник 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење), у складу са Законом о основ-
ном образовању и васпитњу Републике Србије, односно о 
бразовање стечено у основној школи у трајању од осам 
година по пропису који је уређивао ЗОСОВ (“Сл. гласник 
РС”, број 55/13, 101/17, 10/19, 27/18 и 129/21) као и Пра-
вилнику о организацији и систематизацији радних места у 
школи, број 156/1 од 28.02.2018. године. Кандидат треба да 
поседује уверење о држављанству (у оригиналу или ове-
реној фотокопији); психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом); доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нућа, за кривично дело примања и давања мита. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз захтев кандидат 
доставља: оверен препис (копију) дипломе сведочанства 
о завршеном основном образовању са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање које се тражи по 
конкурсу; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављнству (не старије 
од 6 месеци оригинал или оверена фотокопија). Кандидат 
мора да зна српски језик. Установа прибавља неопходну 
документацију у поступку одлучивања за заснивање рад-
ног односа у складу са чланом 9 ст. 3 и чланом 109 Закона о 
општем управном поступку, односно по службеној дужнос-
ти, а након изјаве кандидата (образац 1). Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве треба послати на горе наведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и преко телефона 030/590-142 

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОМЧИЛО РАНКОВИЋ”
19314 Рајац, Вука Караџића 43

Наставник енглеског језика
са 64,44% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са функције 
директора школе, у матичној школи у Рајцу 
и подручним одељењима у Александровцу и 

Браћевцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и то да: а) има одго-
варајуће образовање предвиђено Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи за радно место – наставник енглеског јези-
ка; б) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) 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; 
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из матич-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 2922.03.2023. |  Број 1032 |   

не књиге рођених, не старије од 6 месеци; уверење о нео-
суђиваности из казнене евиденције МУП-а РС, не старије 
од 6 месеци; личну биографију, контакт телефон, контакт 
електронске адресе (мејл) и очитану личну карту. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Сви докази се подносе у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос се у року од осам дана упућују на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма са листе и сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата по 
конкурсу у року од осам дана од достављања образложене 
листе. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс се подно-
се у затвореним ковертама са назнаком „Конкурс за настав-
ника енглеског језика”, препорученом поштом или лично на 
горе наведену адресу. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити од секретара школе и путем телефона 019/554-
076. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“МОМЧИЛО РАНКОВИЋ”
19314 Рајац, Вука Караџића 43

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка директора 

са функције, у подручном одељењу у 
Александровцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
и то да: а) има одговарајуће образовање предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи за радно 
место – наставник разредне наставе; б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
и то: диплому о стеченом одговарајућем образовању; уве-
рење о држављанству, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених, не старије од 6 месеци; уверење 
о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а РС, не 
старије од 6 месеци; личну биографију, контакт телефон, 
имејл адресу и очитану личну карту. Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви дока-
зи се подносе у оригиналу или овереној фотокопији. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у радни однос се 
у року од осам дана упућују на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове и доставља је директору у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Директор установе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс 
се подносе у затвореним ковертама са назнаком „Конкурс 

за наставника разредне наставе”, препорученом поштом 
или лично на горе наведену адресу. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити од секретара школе и путем теле-
фона 019/554-076. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 6

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

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено време, 
до повратка одсутне запослене (породиље) 

на рад

УСЛОВИ: Кандидат за наставника биологије мора да 
испуњава услове прописане одредбом чл. 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/2021 - у даљем тексту - Закон): 
1. да има одговарајуће високо образовање за наставника 
биологије, 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, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; с тим да лице из 
претходне две алинеје мора имати завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способноет за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно - васпитни рад. Доказ о испуњености услова из 
тачке 1, 3)-5) подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тач. 2) пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же (у оригиналу или овереној фотокопији): одштампан и 
попуњен пријавни формулар са званичне интернет стра-
не Министарства просвете; доказ о образовању - диплому 
или уверење о стеченом образовању - за кандидате који су 
стекли образовање на студијама другог степена и доказ о 
образовању на основним академским студијама; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци); очитану лич-
ну карту (или фотокопију личне карте без читача); доказ 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за кривична 
дела набројана у тачки 3 (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од 6 месеци). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија која 
ће бити именована од стране директора школе, сходно и 
у роковима прописаним одредбом чл. 155 ст. 1 у вези са 
одредбом чл. 154 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране, а сви кандидати у пријави треба да наве-
ду контакт телефон. Пријаве доставити лично у школи или 
послати поштом на адресу: ОШ “Вук Караџић”, 19210 Бор, 
Моше Пијаде 6, са назнаком “Пријава на конкурс за радно 
место наставника биологије”. За све додатне информације, 
обратити семејлом на osvukkaradzicbor@gmail.com или поз-
вати на телефон: 030/424-588.

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
19300 Неготин, Интернационалних бригада 57

тел. 019/542-735

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које: има одговарајуће 
високо образовање (члан 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања), за наставника основне 
школе, педагога или психолога, односно високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена - мастер академске 

студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мулти-дисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (у ком случају је 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 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; има дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, има обуку и положен испит за 
директора установе; има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; има држављан-
ство Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се 
изводи образовно-васпитни рад; није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 заштићеним међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
није осуђивано за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности; има најмање осам година рада на пословима образо-
вања и васпитања у установи за образовање и васпитање, 
након стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наведе-
них услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања, то 
јест високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске студије, односно струковне и специја-
листичке струковне студије) или на студијама у трајању од 
три године, или више образовање за наставника у основној 
школи, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада на пословима васпитања и 
образовања у установи, после стеченог одговарајућег обра-
зовања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; диплому о стеченом образовању; доказ о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о знању 
српског језика (уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику); доказ о неосуђиваности за 
напред наведена кривична дела у условима за избор дирек-
тора и о непостојању дискриминаторног понашања; доказ 
да кандидат није осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; потврду о радном искуству у установи, на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност директора 
установе); лиценцу за директора установе (ако је кандидат 
поседује) (пријава која не садржи наведени доказ неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у оба-
вези да у законском року положи испит за директора шко-
ле); преглед кретања у служби са биографским подацима 
(необавезно); доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат је дужан да достави пре закључења 
уговора о раду. Докази се достављају у оригиналима или 
овереним копијама (оверене код јавног бележника или дру-
гог овлашћеног органа). Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на адресу школе: Основна 
школа” Бранко Радичевић”, 19300 Неготин, Интернационал-
них бригада 57, са назнаком “Конкурс за директора”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.Неће 
бити узете у разматрање пријаве које садрже препис или 
фотокопије докумената који нису оверени од надлежног 
органа. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона: 019/542-735.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОШ „ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“
19335 Душановац, Неготинска 2

тел. 019/560-484

Наставник предметне наставе енглески 
језик

са 84,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, до повратка одсутног запосленог 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду кан-
дидат мора да испуњава и посебне услове прописане 
члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 - др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) и то: 1) 
одговарајуће образовање у складу са члановима 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21). Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правиликом о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21 и 4/21). У складу са чланом 142 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (које је обавезан да стек-
не у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос као услов за полагање испита за лицен-
цу). Кандидат који је у року студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из члана 142 став 1 Закона; 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-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз пријаву на конкурс која мора бити потписана 
са наведеном адресом кандидата и контакт телефоном 
кандидат треба да приложи: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе (или уверења ако још није издата 
диплома) о стеченом одговарајућем образовању; (кан-
дидати који су завршили други степен достављају и ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним основним ака-
демским студијама) оригинал или оверену фотокопију 
доказа издатог од надлежне високошколске установе о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова (само учесник 
конкурса који је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стекао на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања), однос-
но оригинал или оверену фотокопију доказа надлеж-
не високошколске установе о положеним испитима из 
педагогије и психологије односно оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о положеном стручном испиту 
односно испиту за лиценцу (само учесник конкурса који 
је у току студија положио испит из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу) - овај доказ подносе кандидати који ово обра-
зовање поседују, они који не поседују Закон сходно чла-
ну 142 став 2 дозвољава да ово образовање стекну у 
року од једне а највише две године од дана пријема у 
радни однос као услов за полагање испита за лиценцу; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених издатог на прописаном обрасцу са холограмом; 
уверење МУП-а из казнене евиденције о неосуђиваности 
за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи се доставља само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику (доказ 
издат од одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика); краћу радну 
биографију (осим за лица која први пут заснивају радни 

однос) -пожељно, није обавезно. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС и потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Лекарско уверење изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Конкурс се спроводи у 
складу са чланом 155 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс са потребном документа-
цијом и одштампаним пријавним формуларом достави-
ти лично или поштом на адресу: Основна школа „Павле 
Илић - Вељко”, Душановац, Неготинска 2, са назнаком 
„За конкурс ___ (навести назив радног места)“. Лице за 
контакт је секретар школе телефон 019/560-484. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

ЈАГОДИНА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/570-877

Чистачица
на одређено време преко 60 дана, ради 

замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: завршена основна школа.

Наставник куварства и посластичарства
на одређено време преко 60 дана, ради 

замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: менаџер хотелијерства, смер гастрологија; 
менаџер у гастрономији; струковни менаџер гастрономије; 
струковни менаџер гастрономије из области менаџмен-
та и бизниса; струковни економиста за туризам и угости-
тељство; струковни економиста на студијском програму – 
туризам и угоститељство и студијском програму – туризам 
и хотелијерство; економиста за туризам и угоститељство; 
дипломирани менаџер – гастрономија; гастролог; - виши 
стручни радник угоститељско туристичке струке, зани-
мање кулинарство; виши стручни радник у угоститељству, 
смер кулинарство; струковни менаџер у туризму и угости-
тељству, ако су изучавани наставни садржаји из области 
предмета. Кандидат треба да поред општих услова за 
заснивање радног односа испуњава и посебне услове про-
писане одредбама чл. 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18, 
10/19, 6/20, 129/21). 

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених, доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи - српски језик (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику), уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду, доказ о неосуђиваности – уверење полицијске упра-
ве са изводом из казнене евиденције, кратку биографију, 
попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта Минис-
тарства просвете. Избор се врши у складу са Законом осно-
вама система образовања и васпитања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. У складу са чланом 
155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу “Послови”. Лице за 
контакт: Маријана Шувалија, секретар, 035/570-877.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35230 Ћуприја, Карађорђева 46

тел. 035/8470-555

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

функције директора школе

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, као и посебне услове прописа-
не члановима 139 и140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019); да имају одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 

11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018). У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним законом и ако: има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
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 кривично 
дело примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом утврђено дис-
криминатирно понашање; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар преузет са сајта 
Минситарства просвете, науке и технолошког развоја тре-
ба да достави: кратку биографију; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе; доказ да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања – оригинал или оверена фотокопија (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених – ориги-
нал или оверена фотокопија (на обрасцу који важи трај-
но); уверење о држављанству Републике Србије – ори-
гинал или оверена фотокопија (не старије од 6 месеци); 
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. Лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима, изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Докази 
о испуњености услова достављају се у оригиналу или ове-
реној фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Рок за подношење пријава је осам дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати у пријави треба 
да наведу број контакт телефона и тачну адресу. Пријаве 
слати на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
35230 Ћуприја, Стевана Сремца 2

Наставник уметничких и стручних 
предмета - наставник виолине

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

одсутног запосленог

УСЛОВИ: поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 
13/17– одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично 
тумачење) кандидат мора да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 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) да има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони, 10/2019, 
6/2020 и 129/2021); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар преузет са сајта министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, доставити: 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (на новом обрасцу); доказ 
о неосуђиваности; биографију / ЦВ. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат после доношења одлуке, 
а пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености 
услова достављају се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати нагоре наве-
дену адресу, са назнаком “За конкурс”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на телефон 035/8472-344 
(секретар школе).

Наука и образовање
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ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35254 Поповац

тел. 035/541-040

Наставник српског језика и књижевности
са 22,22% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене преко 
60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021): да има одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама (“Слу-
ж6ени гласник РС, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-
II, 2/2017-I, 2/2017-II и 13/2018, 7/2019-512, 2/2020-38, 
14/2020-162, 15/2020-257, 1/2021-193); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
обавезно је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. У складу са чланом 155 кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи - српски језик (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); уверење о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (доставља се пре закључења уговора о раду); 
доказ о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 став 
1 тачка 3 (уверење полицијске управе са изводом из каз-
нене евиденције издатог од стране МУП-а РС); кратку био-
графију. Сва документа се прилажу у оригиналу или као 
оверене фотокопије. Избор се врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним формуларом дос-
тављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор и послати на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” НСЗ. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доставити лично у 
секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За 
конкурсну комисију” на адресу: ОШ “ Бранко Радичевић”, 
35254 Поповац. Телефон за контакт: 035/541-040.

Наставник енглеског језика
са 96,66% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене преко 
60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021): да има одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма (“Служ6ени гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-
I, 13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II и 13/2018, 7/2019-512, 
2/2020-38, 14/2020-162, 15/2020-257, 1/2021-193); 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 кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и.језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; обавезно је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. У складу са чланом 
155 кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених; доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи - српски језик (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на том језику); 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (доставља се 
пре закључења уговора о раду); доказ о неосуђиваности 
за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 (уверење поли-
цијске управе са изводом из казнене евиденције издатог 
од стране МУП-а РС); кратку биографију. Сва документа се 
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. Избор 
се врши у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом достављају установи. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор 
и послати на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови” НСЗ. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријавни формулар са документацијом сла-
ти препорученом поштом или доставити лично у секре-
таријат школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За 
конкурсну комисију” на адресу: ОШ “Бранко Радичевић”, 
35254 Поповац. Телефон за контакт: 035/541-040.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БАМБИ”

35250 Параћин, Николе Пашића 33
тел. 035/561-091

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање и то стечено средње 
образовање у трајању од четири године, медицинска сес-
тра - васпитач, одговарајуће више образовање, однос-
но одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне струковне студије или специјалистич-
ке струковне студије), на којима је оспособљено за рад 
са децом јасленог узраста-васпитач; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, са или без положеног испита за 
лиценцу. Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на 
сајту, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
или уверење (доказ о стеченом образовању); уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци - издаје МУП); уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак; лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по конкур-
су, пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 

на психолошку процену способности за рад са децом. 
Пријавни формулар са документацијом слати препоруче-
ном поштом или доставити лично у установу, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

Спремачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има основно образовање; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање мита или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја - део Ново на сајту, http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); кратку биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми (доказ о стеченом 
образовању); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци - издаје 
МУП); уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак; лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
у року од 8 дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доставити лично у 
установу, у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну 
комисију”.

Шеф рачуноводства
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, замена до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће високо образовање стечено на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ -дипломирани економиста, односно специјалистич-
ким струковним студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, да има одговарајуће образо-
вање на мастер студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године, 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра 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-образовно-васпитни рад се остварује на српском 
језику. Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на 
сајту, http://www.mpn.gov.rs/wp-contentuploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
или уверење о стеченом високом образовању (доказ о 
стеченом образовању); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о неосуђиваности (не старије од 6 
месеци - издаје МУП); уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак; лекарско уверење (прила-
же кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закљу-
чења уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 

Наука и образовање
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на психолошку процену способности за рад са децом. 
Пријавни формулар са документацијом слати препоруче-
ном поштом или доставити лично у установу, у затворе-
ној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

Васпитач
на одређено време ради, замене одсутне 

запослене преко 60 дана, замена до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: који треба да следеће услове: 1. да има одго-
варајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или мастер струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање са звањем васпитач; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-
тацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - део Ново на сајту, хттп://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc); кратку биографију; оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење о 
стеченом високом образовању; уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
ну фотокопију); уверење о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци - издаје МУП); уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак; 8. лекарско уверење (прила-
же кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закљу-
чења уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку процену способности за рад са децом. Пријавни 
формулар са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у установу, у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурсну комисију”.

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, замена до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године или на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање са звањем 
васпитач; 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - део Ново на сајту, http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc); кратку биографију; оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење 
о стеченом високом образовању; уверење о држављан-

ству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности (не ста-
рије од 6 месеци - издаје МУП); уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак; лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом. 
Пријавни формулар са документацијом слати препоруче-
ном поштом или доставити лично у установу, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, замена до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије) или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године или на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање са звањем 
васпитач; 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију: 
попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - део Ново на сајту, http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc); кратку биографију; оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми или уверење 
о стеченом високом образовању; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности (не ста-
рије од 6 месеци - издаје МУП); уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак; лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом. 
Пријавни формулар са документацијом слати препоруче-
ном поштом или доставити лично у установу, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, замена до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање и то стечено средње 
образовање у трајању од четири године-медицинска сестра 
- васпитач, одговарајуће више образовање, односно одго-
варајуће високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистичке струковне 
студије), на којима је оспособљено за рад са децом јасле-
ног узраста-васпитач; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, са или без положеног испита за 
лиценцу. Кандидати су дужни да приложе следећу докумен-

тацију: попуњен и одштампан пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту, http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc); кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми или уверење (доказ о 
стеченом образовању); уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о неосуђиваности (не старије од 6 месеци - издаје 
МУП); уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак; лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом. Пријавни формулар са документацијом сла-
ти препорученом поштом или доставити лично у установу, 
у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

Стручни сарадник - психолог
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, замена до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: сходно члану 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), кандидат треба да испуњава следеће услове за 
пријем у радни однос: 1. да има одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања: на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; дипло-
мирани психолог; да има одговарајуће образовање на мас-
тер студијама, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године (мастер психолог); 
2.да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на 
сајту, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/ 
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc); кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
или уверење о стеченом високом образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци - издаје МУП); уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак; 8. лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, 
пре закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти који буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом. 
Пријавни формулар са документацијом слати препоруче-
ном поштом или доставити лично у установу, у затвореној 
коверти са назнаком „За конкурсну комисију”.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
35210 Свилајнац, Алеја Зорана Ђинђића 2

тел. 035/312-321
e-mail: oszmajsvsekretar@gmail.com

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа.

Кувар
УСЛОВИ: завршена средња школа (IV степен средње стру-
чне спреме).

ОСТАЛО: кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24 став 1 Закона о раду („Служ-
бени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - ОУС, 113/17 и 95/2018 - аут. тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене одредбама члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 

Наука и образовање
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(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон 6/2020 и 129/2021). Кандида-
ти уз пријаву и кратку радну биографију треба да доста-
ве и следећа документа: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену копију); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену копију, не старије 
од 6 месеци), доказ да кандидат није осуђен правноснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.за-
кон, 10/2019, 27/2018 - др. закон 6/2020, 129/2021) - ори-
гинал или оверену копију, не старије од 6 месеци и доказ 
о познавању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно – васпитни рад подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику. Лекарско уверење, као 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом и радном биогра-
фијом достављају школи на адресу: ОШ „Јован јовановић 
Змај”, 35210 Свилајнац, Алеја Зорана Ђинђића, 2. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаву и радну биографију са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу школе. Докази о испуњавању 
услова предвиђених овим огласом, ако нису оригинални, 
него фотокопије или преписи, морају бити оверени у скла-
ду са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Службени галасник РС”, бр. 93/2014, 22/2015 и 87/2018). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, контакт телефон: 035/312-321.

ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
35250 Параћин, Књаза Милоша 2

Aндрагошки асистент
на одређено време, за шкoлску 2022/2023. 

годину

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, др. 
закон 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и услове прописане 
Правилником о педагошком асистенту и андрагошком 
асистенту („Службени гласник РС”, бр. 87/2019 и 106/20), 
и то: да кандидат има стечено средње образовање; да има 
савладан програм обуке “Интегрални програм обуке за ост-
варивање основног образовања одраслих по моделу функ-
ционалног основног образовања одраслих”; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат је дужан да уз пријаву на конкурс, достави следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете); кратку биографију; диплому о стеченом обра-
зовању или уверење о дипломирању (оригинал или овере-
ну фотокопију); сертификат о савладаном програму обуке 
“Интегрални програм обуке за остваривање основног обра-
зовања одраслих по моделу функционалног основног обра-
зовања одраслих (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о неосуђиваности за дела из чл. 139 
ст. 1 тач. 3) Закона, које издаје надлежна служба МУП-а; 
доказ о знању српског језика уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику. Фотокопије морају 
бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду, дужан је да достави 
лекарско уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима.

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, са 22,22% радног 
времена

Наставник математике
на одређено време до 31.08.2023. године, са 

50% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, са 47,22% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће високо образовање, у складу са чл. 
139 и чл. 140 ст. 1 тач. 1) и 2) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања - одговарајуће високо обра-
зовање стечено: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005.год. и одговарајуће 
образовање у складу са чл. 3 ст. 1 тач. 7 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, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
3/2021, 4/2021, 17/2021, 18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/22 и 
6/22) - лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима из области физике; 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 родоскрв-
нуће, за кривична дела примања или давања мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат је дужан да уз пријаву на конкурс, достави следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријавни формулар, 
који се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете; биографију са радном биографијом; овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
уверење из казнене евиденције МУП-а надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности за наведена кривична дела 
(не старије од шест месеци); оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци); оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених; доказ да зна српски језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад (овај доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао 
на српском језику). Лекарско уверење надлежне здравстве-
не установе (доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима) доставља кан-
дидат, који буде примљен у радни однос, пре закључења 
уговора о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
на конкурс, са потребном документацијом, достављају се 
лично у ОШ “Радоје Домановић” у просторијама Економско 
трговинске школе у Параћину, Улица Драгољуба Јовано-
вића број 2, или поштом у затвореним ковертама, на адре-
су школе: ОШ “Радоје Домановић”, 35250 Параћин, Књаза 
Милоша 2, са назнаком „За конкурс ____ (навести радно 
место за које се конкурише)“.

КИКИНДА

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ССШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”

23300 Кикинда, Светосавска 57
тел. 0230/422-056

У огласу објављеном 15.03.2023. године, у публикацији 
„Послови”, услед техничке грешке наведена је погрешна 
адреса ССШ „Милош Црњански” (Светосавска 54). Исправ-
на адреса треба да гласи: Светосавска 57. Рок за пријем 
пријава по овом конкурсу је до 30.03.2023.

Овим путем се извињавамо оглашивачу и кандидатима.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

24400 Сента, Главна 36
тел. 024/812-812

1) Наставник виолончела
са 60% радног времена

2) Наставник солфеђа и теорије музике
са 90% радног времена

3) Стручни сарадник – педагог
са 50% радног времена 

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање: сходно члану 140 ЗОСОВ, 
наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије), по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, и то: студије другог степена из научне 
одн. стручне области за одговарајући предмет одн. групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне одн. стручне области или 
области педагошких наука у ком случају кандидат мора ида 
има завршене студије првог степена из научне одн. стручне 
области за одговарајуће предмете одн. групу предмета. 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Обавезно образовање лица 
из члана 140 овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Образовање из става 1 овог члана, настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Про-
грам стицања образовања из става 1 овог члана остварује 
високошколска установа у оквиру акредитованог студијског 
програма или као програм током читавог живота, у складу 
са прописима који уређују високо образовање. Сматра се 
да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит одн. испит за лиценцу има обра-
зовање из става 1 овог члана закона. Врста образовања 
одн. потребно звање за радна места наставника и стручног 
сарадника педагога прописани су Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћника наставника у стручним и уметничким школама 
у подручју рада култура, уметност и јавно информисање 
(„Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 16/2015, 
11/2016, 2/2017, 9/2019, 14/2020 и 2/2021) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник РС – Просветни глас-
ник” бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 1/2020, 9/2020, 18/2020 и 
16/2022); да има психофизичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиља у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвљење, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски и мађарски језик за радно место наставника виолон-
чела и наставника солфеђа и теорије музике; да зна српски 
и мађарски језик за радно место стручног сарадника педа-
гога. Испуњеност овог услова цениће се у складу с чланом 
141 став 6 ЗОСОВ. 

ОСТАЛО: уз попуњен и одштампан пријавни формулар 
(преузима се са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја на адреси www.mptr.
gov.rs), кандидати треба да доставе: кратку биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них на обрасцу са холограмом, извод из казнене евиден-
ције МУП-а РС који није старији од 6 месеци као доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у терајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвљење, за кривично дело примања мита или давања 
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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 
која није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, доказ о одговарајућем обрзовању: уве-
рење или диплому о стеченом образовању, доказ о знању 
српског језика / доказ о знању мађарског језика (сведо-
чанство или диплома о завршеној средњој, вишој или 
високој школи из које је видљиво да је кандидат стекао 
образовање на српском одн. мађарском језику или уве-
рење о положеном испиту из српског одн. мађарског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе), 
доказ да кандидат за наставника одн. стручног сарадника 
педагога поседује знање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (потврда, уверење или диплома 
факултета / одговарајуће високошколске установе, дода-
так дипломи из кога је видљиво да је кандидат положио 
одговарајуће испите или уверење о стручном испиту или 
испиту за лиценцу). Све наведене документе кандидати 
морају поднети у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључивања уговора о раду. Попуњен и одштампан 
пријавни формулар са осталом потребном документа-
цијом, кандидати треба доставе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве 
поднете по истеку овог рока су неблаговремен и као такве 
неће бити узимане у разматрање. Пријаве које не садрже 
сву потребну документацију наведену у овом конкусру у 
оригиналу или овереној фотокопији сматраће се непотпу-
ним и као такве неће бити узимане у разматрање. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор, упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Сматра се да се 
сви изрази употребљени у мушком граматичком роду у 
овом документу односе подједнако и на женски род без 
дискриминације. Пријаве се могу предати лично у секре-
таријату установе радним данима од 08.00 до 14.00 часова 
или послати на горе наведену адресу. Сва обавештења 
могу се добити на телефон: 024/812-812.

ОШ “ТУРЗО ЛАЈОШ”
24400 Сента, Железничка 44

тел. 024/821-038

Стручни сарадник – психолог
са 50% норме

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

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да поднесе: уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о нео-
суђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона, доказ о знању српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговоарајуће образовање стекли на тим језицима), кратку 

биографију и одштампан пријавни формулар за пријем у 
радни однос који је доступан на званичној интернет стар-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Благовременом пријавом на конкурс сматра се пријава 
која је непосредно предата школи пре истека рока утврђе-
ног у конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока 
пада у недељу или на дан државног празника, рок истиче 
првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи све прилоге који се захтевају у конкур-
су. Пријаве се достављају непосредно секретаријату шко-
ле или поштом на горе наведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Информације се могу добити у секретаријату на 
телефон: 024/821-038. 

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: стручна спрема у складу са чланом 3 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада електротехника („Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, број 4/2022) за следеће предмете: 
Основе електротехнике, Рачунарска графика и мултиме-
дија, Програмабилни логички контролери и Рачунари у сис-
темима управљања. Општи услови за пријем у радни однос 
из чланова 139 и 140 закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1) стечено високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: - студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, при чему кандидат мора да има завр-
шене 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2) психичка, 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 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 није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно 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 
кандидат поседује), оригинал / оверена фотокопија уве-
рења о држављанству, оригинал / оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених, оригинал / оверена 
фотокопија уверења о неосуђиваности, оригинал / ове-
рена фотокопија потврде Повереника за заштиту родне 
равноправности да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, доказ о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно васпитни рад. Доказ представља јавна исправа да 
је кандидат стекао 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 одговарајуће високошколске установе. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши Национална служба за запошља-
вање, а кандидат који буде изабран за пријем у радни 
однос пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима. 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 оба-
вештења о јавном конкурсу: Снежана Завишић на бројеве 
телефона: 024/853-034 и 024/855-555. Пријаве се подносе 
у затвореној коверти са назнаком „За конкурс” лично или 
путем поште са повратницом, на адресу: Техничка школа 
у Ади, 24430 Ада, Моше Пијаде 47.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица, Анри Динана бб.
тел. 028/498-298

Редовни професор за ужу научну област 
Превентивна и дечја стоматологија

Ванредни професор за ужу научну 
област Патофизиологија

Доцент за ужу научну област 
Оториноларингологија

Доцент за ужу научну област Хирургија - 
ортопедија

УСЛОВИ за избор наставника: 

а) У звање редовног професора може бити бирано 
лице које испуњава следеће минималне услове: 
обавезни услови: 1. испуњени услови за избор у звање ван-
редног професора. 2. позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током целокупног претходног избор-
ног периода. 3. објављена два рада из научне области 
за коју се бира, у периоду од избора у звање ванредног 
професора, у часописима категорије М21, М22 или М23. 4. 
цитираност од 10 хетероцитата. 5. једно пленарно преда-
вање на међународном или домаћем научном скупу или 
два саопштења на међународним или домаћим научним 
скуповима. 6. књига из релевантне области, одобрен уџбе-
ник од стране наставно научног већа факултета, поглавље 
у одабраном уџбенику или превод одабраног иностраног 
уџбеника за ужу научну област за коју се бира, објављеног 
у периоду од избора у наставничко звање. 7. резултат у раз-
воју научнонаставног подмлатка на факултету. 8. учешће у 
комисијама за одбрану три завршна рада на специјалистич-
ким, односно мастер академским студијама. 9. наставник 
који се бира у звање редовног професора мора испуњавати 
и услове да буде ментор за вођење докторске дисертације 
у складу са стандардом 9 (наставно особље) „Правилника о 
изменама и допунама Правилника о стандардима и поступ-
ку за акредитацију високошколских установа и студијских 
програма”. 

Изборни услови: кандидат за избор у звање мора да испуни 
најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6. 
и 7, који морају да буду наведени и образложени у рефера-
ту комисије за писање извештаја о пријављеним кандида-
тима за избор у звање наставника. 

б) У звање ванредног професора може бити бирано 
лице које испуњава следеће услове: 

Услови за први избор у звање ванредног професора: 
Обавезни услови: 1. испуњени услови за избор у звање 
доцента. 2. позитивна оцена педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног претходног изборног периода. 
3. обавезно педагошко искуство на универзитету у трајању 
од најмање три године; 4. објављена два рада из научне 
области за коју се бира, у периоду од избора у звање доцен-
та у часописима категорија М21, М22 или М23; 5. оргинално 
стручно остварење, руковођење или учешће у пројекту; 6. 
одобрен уџбеник, монографија, практикум или збирка зада-
така од стране наставно-научног већа факултета (све са 
ИСБН бројем) за ужу научну област за коју се бира.

Изборни услови: кадидат за избор у звање мора да испуни 
најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 
и 7 који морају да буду наведени и образложни у реферату 
комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима 
за избор у звање наставника.

Услови за сваки следећи избор у звање ванредног 
професора: 
Обавезни: 1. позитивна оцена педагошког рада у студент-
ским анкетама током целокупног претходног изборног 
периода; 2. објављен један рад из научне области за коју 
се бира у часопису категорије М21, М22 или М23 у периоду 
од последњег избора у звање ванредног професора.
Изборни услови: Кадидат за избор у звање мора да испуни 
најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 
и 7 који морају да буду наведени и образложени у рефера-
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ту комисије за писање извештаја о пријављеним кандида-
тима за избор у звање наставника.

ц) У звање доцента може бити бирано лице које 
испуњава следеће услове: 

Услови за први избор у звање доцента: 
Обавезни услови: 1. приступно предавање из области за 
коју се бира, позитивно оцењено од стране високошкол-
ске установе; 2. позитивна оцена педагошког рада у сту-
дентским анкетама током целокупног претходног изборног 
периода; 3. обавезно педагошко искуство на универзитету 
у трајању од најмање три године; 4. објављен један рад из 
научне области за коју се бира у часопису категорије М21, 
М22 или М23.
Изборни услови: Кадидат за избор у звање мора да испуни 
најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 
и 7 који морају да буду наведени и образложни у реферату 
комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима 
за избор у звање наставника.

Услови за сваки следећи избор у звање доцента: 
Обавезни услови: 1. позитивна оцена педагошког рада у 
студентским анкетама током целокупног претходног избор-
ног периода; 2. објављен један рад из научне области за 
коју се бира у часопису категорије М21, М22 или М23 у 
периоду од последњег избора у звање доцента.

Изборни услови: кадидат за избор у звање мора да испуни 
најмање два изборна елемента предвиђена члановима 5, 6 
и 7 који морају да буду наведени и образложни у реферату 
комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима 
за избор у звање наставника.

Посебни услови, оцена испуњености услова и поступак 
избора наставника и сарадника регулисани су Законом о 
високом образовању, Правилником о ближим условима 
за избор наставника Универзитета у Приштини – Кососв-
ска Митровица, Правилника о условима начину и поступку 
избора у звање сарадника Приштина – Косовска Митрови-
ца и Статутом Медицинског факултета Приштина - Косов-
ска Митровица. Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе доказе о испуњености услова предвиђених 
конкурсом. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања у часопису Националне службе за за запошљавање 
“ Послови” и на сајту Факултета. Пријаве доставити на 
адресу Медицински факултет у Приштини, 38820 Косовска 
Митровица, Анри Динана бб., или предајом архиви факул-
тета 028/498-298.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАДА НАУМОВИЋ”

34000 Крагујевац, Саве Ковачевића 30
тел. 034/335-074

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

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

УСЛОВИ: лица треба да испуњавају услове прописане 
Законом и имају одговарајуће образовање: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, мастер струковне студије) 
и специјалистичке струковне студије по прописима који 
су уређивали високо образовање у периоду од 10. сеп-
тембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; или на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или више образовање; или изу-
зетно лице које има средње образовање и године радног 
искуства на тим пословима стечено до дана ступања на 
снагу прописа којима се уређује област предшколског вас-
питања и образовања и имају дозволу за рад (лиценцу); 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом - доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом (не старији од 6 месеци) 
подноси се пре закључења уговора о раду; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18, 
10/19, 06/20, 129/21); да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати прилажу: потпуну 
личну и радну биографију, са адресом и контакт теле-
фоном и ЦВ, оверену копију дипломе, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству (не старија од 
6 месеци), уверење да нису осуђивани (уверење МУП-а 

не старије од 6 месеци), формулар за пријаву на конкурс. 
Напомена: кандидат који не поседује лиценцу, односно 
нема положен стручни испит, дужан је да исти положи у 
законском року након заснивања радног односа. Кандида-
ти попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним формуларом достављају установи. 
Пријаву са наведеном документацијом доставити лично 
или путем поште на горе наведену адресу. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Конкурс је 
отворен 8 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ”

34300 Аранђеловац Милована Ристића 1
тел. 034/711-235

Наставник немачког језика
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 и 140 став 1 тачка 2), члана 142 став 1 тачка 4) Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 6/20, 129/2021) 
и то: да поседује одговарајуће високо образовање у наве-
деном занимању у складу са чланом 140 став 1 тачка 2), 
члана 142 став 1 тачка 4) Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник “, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
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, 
10/20222, 15/2022, 16/2022); професор, односно дипло-
мирани филолог за немачки језик и књижевност; про-
фесор немачког језика и књижевности; мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижевност). Лица која 
су стекла академско звање мастер, морају имати пре-
дходно завршене основне академске студије из области 
предмета, односно на студијским групама / програмина: 
Језик, књижевност, култура, модул Немачки језик и књи-
жевност; Немачки језик. Да поседује 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега 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. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, са одштампаним фор-
муларом; доказ о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија уверења о држављанству 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија не старије од 6 месе-
ци); оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење да није покренут кривич-
ни поступак и није покренута истрага за кривична дела 
(оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци); 
уверење о неосуђиваности (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, доказује само 
онај кандидат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику и доставља доказ о положеном испиту 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Лекарско уверење подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидат треба да уз одштампани 
пријавни формулар достави и податке о својој адреси и 
контакт телефону. Пријаве на конкурс се подносе у затво-
реној коверти са назнаком „За конкурс” поштом на адресу: 
ОШ “Светолик Ранковић” 34300 Аранђеловац, Милована 
Ристића 1 или се непосредно предају секретару школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, контакт телефон: 034/711-235.

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1

тел. 034/335-506

Наставник филозофије

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из члана 139, 
140 и 142 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања и услове предвиђене Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних настаника у гимназији и Правилника о организа-
цији и систематизацији послова у Првој крагујевачкој гим-
назији. Кандидат мора да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и зравствену способност за рад са 
децом и ученицима - доказ се прибавља пре закључења 
уговора о раду; 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 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ о 
држављанству Републике Србије (извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству) оригинал или овере-
ну фотокопију -не старије од 6 месеци, оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које му је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као ни 
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 доказ да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; радну биографију. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају послодавцу. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована од стране директора школе. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандида који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима.Кандидат незадовољан решењем о изабраном канди-
дату може да поднесе жалбу директору у року од 8 дана 
од дана достављања решења. Директор одлучује о жалби 
у року од 8 дана од дана подношења. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се подносе, непосредно у секретаријат школе или препору-
ченом поштом на горе наведену адресу. Додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 034/335-506. 
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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ШУМАДИЈА

34000 Крагујевац, Трг тополиваца 4
Пошт. фах 173

тел. 034/300-990

Асистент за ужу стручну област 
Технологија саобраћаја

на одређено време од три године, за рад у 
Одсеку Трстеник, Радоја Крстића 19

УСЛОВИ: Пријаву на конкурс може поднети лице које је 
студент докторских студија из научне области Саобраћај-
но инжењерство; који је сваки од претходних степена сту-
дија (основне и мастер студије) из научне, односно струч-
не области за коју се бира, завршио са просечном оценом 
најмање 8; које није осуђивано за кривично дело против 
полне слободе, фалсификовања исправе коју издаје висо-
кошколска установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи и које показује смисао за 
наставни рад. Под напред наведеним условима у звање 
асистента може бити изабран и магистар наука коме је при-
хваћена тема докторске дисертације. Документа која кан-
дидат доставља на конкурс: својеручно потписана пријава 
на конкурс; радна биографија; доказ о испуњавању услова 
конкурса у погледу школске спреме - оверена фотокопија 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми; овере-
на фотокопија дипломе о претходно завршеним студија-
ма; доказ о статусу студента докторских студија, односно 
доказ о прихваћеној теми докторске дисертације; уверење 
надлежне полицијске управе да кандидат није осуђиван; 
фотокопија важеће личне карте, односно очитан образац 
личне карте; уверење о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених; списак научних и стручних радова; као и 
саме радове; доказе за сваки податак наведен у пријави, 
односно радној биографији; потписану изјава о давању 
сагласности за обраду и јавно објављивање података 
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 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времена и непотпуна пријава неће се узети у разматрање. 
Пријава се доставља на адресу: Академија струковних сту-
дија Шумадија, Трг тополиваца 4, Пошт. фах 173, 34000 
Крагујевац, са назнаком “Пријава на конкурс за асистента”. 

ОСНОВНА ШКОЛА
”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

34106 Ердеч, Партизанских курира бб.
тел. 034/300-237

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 122, 
139 и 140 став 1 и став 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
- др. закон 10/2019, 27/2018, - др. закон, 129/2021), и то: 1. 
да има одговарајуће високо образовање за наставника у 
основној школи, односно педагога или психолога, стечено 
на: 1) студијама другог степена (мастеракадемске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, (2) студије другог степена изобласти педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне или 
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 4 године, по прописима који су уређи-
вали 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; 2. да има дозволу за рад наставника; 3. да има 
положен испит за директора школе (лиценцу директора). 
Изабрани кандидат који нема положен испит за директора 
школе, дужан је да исти положи у року од две године од 
дана ступања на дужност, а ако нположи испит за дирек-
тора у року од две године од данаступања на дужност му 
престаје дужност директора; 4. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање митаили давање мита, 
за кривично дело из групе кривичнихдела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију; да против њега 
није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањемоптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре доношења оптужног предлога за наве-
дена кривична дела, непостојање дискриминаторног пона-
шања, утврђеног у складу са законом; 5. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за привредни преступ у вршењу 
раније дужности; 6. да има држављанство Републике 
Србије; 7. да зна српски језик, као језик на коме се оства-
рује васпитно-образовни рад; 8. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 9. 
да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Кандидати достављају школи попуњен пријемни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја заједно са потре-
ном документацијом којом се доказује испуњеност услова и 
то: оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (не старије од 6 месеци); доказ о поседовању 
дозволе за рад – оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту или испиту за лиценцу (не старије од 
6 месеци); доказ о годинама рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања – потврду (оверену фотокопију или оригинал) 
о годинама рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, од 
најмање 8 година; уверење надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак и да није покре-
нута истрага (не старије од 6 месеци); уверење надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова о казненој 
евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. Закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) – не старије од 6 месеци; уве-
рење привредног суда да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности (не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству, оверена фотокопија или оригинал (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених, оверена фото-
копија или оригинал (не старије од 6 месеци); уверење да 
кандидат има обуку и положен испит за директора школе, 
оригинал или оверена фотокопија (пријава која не буде 
садржала уверење о савладаној обуци и положеном испиту 
за директора школе неће се сматрати непотпуном, а уко-
лико кандидат буде изабран за директора биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника – инспектора) уко-
лико га поседује, оверена фотокопија; доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања за кандидата који је претходно обављао дуж-
ност директора школе, оверена фотокопија (у супротном 
је потребно доставити потврду надлежне школске управе, 
да у периоду његовог мандата није вршен стручно-педа-
гошки надзор школе); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора 
школе; доказ о психичкој, физичкоји здравственој способ-
ности за рад са ученицима - лекарскоуверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способностиза рад са децом и уче-
ницима издато од стране надлежне здравствене установе 
не старије од 6 месеци; доказ да кандидат зна српски језик 
као језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (за 
кандидате који образовање нису стекли на српском језику). 
Сви докази о испуњености услова достављају се уз пријаву 
на конкурс, осим доказа о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности, који изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве са назнаком „Конкурс за директора школе“ слати 
на горе наведену адресу.

КРАЉЕВО

ОШ ”ДРАГАН МАРИНКОВИЋ”
36203 Адрани, Николе Тесле 120

тел. 036/841-223

Наставник математике
са 89% радног времена, на одређено време, 

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 и 140 Закона и услове прописане Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС – Просветни глас-
ник” бр. 11/12... 3/21, 4/21) односно: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника математике, стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-

дије) и то (1) студије другог степена из математике; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; лице 
из подтачке (2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из области математике; да није осуђиван у смислу 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик, као језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима. Кандидат попуњава пријавни формулар штам-
пан са сајта Министарства просвете и уз њега доставља: 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању или уверења о стеченом високом образовању, 
уколико диплома није издата; уверење 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 кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, као и да није утврђено дискриминаторно 
понашање, у складу са законом - уверење издаје надлеж-
на управа Министарства унутрашњих послова - уверење 
треба да је издато након расписивања конкурса; уверење 
о држављанству РС (оригинал или оверена фотокопија) 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да кандидат 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад – 
српски језик (само кандидат који образовање није стекао 
на српском језику). Кандидат доставља потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је положио испит из 
српског језика – у оригиналу или оверену фотокопију; 
биографију, са контакт телефоном и адресом електронске 
поште. Доказ о здравственој способности из тачке 5) дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријавни формулар, са 
пратећом документацијом, доставити лично или на адре-
су ОШ „Драган Маринковић”, 36203 Адрани, Николе Тесле 
120, са назнаком „Пријава на конкурс за наставника мате-
матике”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на телефон 036/841-223.

КРУШЕВАЦ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22

тел. 037/440-319

Чистачица
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог, замена преко 60 дана, до 
повратка одсутног запосленог

Чистачица
са 30% радног времена, на одређено време, 
замена одсутног запосленог преко 60 дана, 

до повратка одсутног запосленог, најдуже до 
31.08.2023.

УСЛОВИ: На основу чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21) у радни однос 
могу бити примљена лица под условима прописаним 
законом ако: 1) имају одговарајуће образовање – основ-
но образовање (доставити оригинал или оверену фото-
копију дипломе); 2) имају психичу, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (доставити 
оригинал или оверену фотокопију лекарског уверења не 
старије од 6 месеци); 3) нису осуђивана правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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; (доставити оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције МУП-а не 
старије од 6 месеци); 4) имају држављанство Републи-
ке Србије (доставити оригинал или оверена фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије не старије 

Наука и образовање
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од 6 месеци); 5) знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (доказ су обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку) – доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског јези-
ка. 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) 4) и 
5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

Наставник здравствене неге (теорија у 
вежбама са 75% радног времена, вежбе 

у блоку са 18% радног времена, прве 
помоћи са 7% радног времена - 100% 

радног времена)
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог, замена преко 60 дана, до 
повратка одсутног запосленог

Наставник здравствене неге (вежбе са 
59% радног времена, вежбе у блоку 

са 39% радног времена - 100% радног 
времена због недељивости норме)

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

повратка одсутног запосленог

Наставник основа клиничке медицине 
(вежбе са 13% радног времена, 

здравствене неге, теорија у вежбама, са 
52% радног времена, здравствене неге, 
вежбе у блоку са 35% радног времена - 

100% радног времена)
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог, замена преко 60 дана, до 
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/20, 129/21) односно високо образовање сте-
чено: 1) 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 групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из ста-
ва 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. Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем. Обавезно обра-
зовање лица из чл. 140 наведеног закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са европским системом преноса бодова, у 
складу са чланом 142 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ 88/17, 27/18 
– др. Закони, 10/19, 6/20). Кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу сма-
тра се да има образовање из члана 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, а кандидат 
који нема образовање из члана 142 став 1 овог Закона 
обавезан је да стекне ово образовање у року од једне 
године, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Канди-
дати за наставника треба да имају одговарајућу струч-
ну спрему у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада здрав-
ство и социјална заштита („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 4/22). На основу чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21) у рад-
ни однос могу бити примљена лица под условима про-

писаним законом ако: 1) има одговарајуће образовање 
(доставити оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме); 2) има психичу, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доставити оригинал или 
оверену фотокопију лекарског уверења не старије од 
6 месеци); 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; (доставити оригинал или оверену фото-
копију уверења из Казнене евиденције МУП-а не старије 
од 6 месеци); 4) има држављанство Републике Србије 
(доставити оригинал или оверена фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије не старије од 6 месе-
ци); 5) зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. (доказ су обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) – доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика. Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. 

ОСТАЛО: рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивањау часопису “Послови” НСЗ. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве достављати поштом на горе наведену адресу, или 
лично радним данима од 9 до 13часова. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити на телефон 037/440-319.

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
 У КРУШЕВЦУ

37000 Крушевац, Косанчићева 4

Сарадник у звање асистент са 
докторатом за ужу научну област 

Сточарство
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 113/17) и 
чланом 72 став 4 Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС” број 88/2017...67/2021 - др. закон), тре-
ба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 
85. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, …67/2021 и др. закони), чланом 175 Статута 
Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, 
бр. 8/17...3/19 и 4/19), чланом 115 Статута Пољоприв-
редног факултета у Крушевцу и чланом 6. Правилника 
о условима, начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа сарадника на Пољопривредном 
факултету у Крушевцу. Уз пријаву на конкурс кандидати 
су у обавези да Факултету доставе документацију којом 
доказују да испуњавају услове из овог конкурса: доказ о 
одговарајућој школској спреми (оверени преписи дипло-
ма о завршеним одговарајућим степенима студија), 
доказ којим показује смисао за наставни рад, биогра-
фију, списак радова и радове, уверење надлежне поли-
цијске управе да против кандидата није изречена пра-
воснажна пресуда за кривична дела прописана чланом 
72 став 4 Закона о високом образовању издатог након 
објављивања конкурса, фотокопију важеће личне карте, 
односно очитан образац чиповане личне карте. Доку-
ментацију кандидати подносе на горе наведену адресу. 
Документација се подноси у штампаном и електронском 
облику на ЦД-у, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве као и пријаве кан-
дидата које нису комплетне или поднете по правилима 
расписаног конкурса, сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране, о чему Декан Факултета доноси 
посебан закључак и доставља га кандидату.

ШОСО “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 17

тел. 037/446-700

Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством у посебним 

условима за предмет математика
са 44% радног времена, на одређено време 

до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да лице има одговарајуће образовање за рад са 
ученицима са сметњама у развоју у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и сарадника у настави у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју (“Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12, 11/16, 14/2020, 
17/2021) и то: високо образовање на студијама другог 
степена или на основним студијама у трајању од најмање 
4 године по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године а у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гл.РС” бр. 88/2017, 10/2019, 6/2020, 129/21); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца; као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће; за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом; без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете. 
Попуњени и одштампани формулар кандидати достављају 
са потребном документацијом (оверене фотокопије) о 
испуњавању услова из текста конкурса за радно место 
за које конкурише. Кандидати достављају следећу доку-
ментацију: оверена фотокопија дипломе о одговарајућем 
образовању; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
неосуђиваности не старије од 3 месеца; оригинал или ове-
рена фотокопија уверења о држављанству не старије од 6 
месеци; доказ о познавању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, оверена фотокопија). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
се пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати у поступку избора канди-
дата. Пријаве са потребном документацијом слати на горе 
наведену адресу. Телефон за информације: 037/446-700.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 72А

тел. 037/711-865

Сарадник за спровођење стандарда 
квалитета смештаја и исхране

УСЛОВИ: стечено високо образовање; познавање захтева 
стандардаи система квалитета и безбедности хране; обу-
ка за интерног проверавача; знање рада на рачунару; да 
има психичку, физичку, и здравствену способност за рад са 
ученицима и студентима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање ђшест месеци и да 
према истом није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање.

Радник обезбеђења без оружја / чувар
УСЛОВИ: стечено средње образовање; положен стручни 
испит из области заштите од пожара; лиценцу за вршење 
основних послова службеника обезбеђења - без оружја; да 
има психичку, физичку, и здравствену способност за рад са 
ученицима и студентима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање шест месеци и да пре-
ма истом није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање.

ОСТАЛО: као доказ о испуњености услови, подноси се: 
краћа биографија кандидата (ЦВ); оверени препис дипло-
ме; оригинал извода из матичне књиге рођених; оригинал 
уверење о држављанству. Дом за сваког кандидата при-
бавља: уверење о неосуђиваности и неутврђености дис-
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криминаторног понашања. Изабрани кандидат дужан је да 
дому, пре закључења уговора о раду преда лекарско уве-
рење о свом здравственом стању (да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима односно 
студентима). Пријаве на оглас, подносе се у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговреме пријаве неће се разматрати. 
Одлуку о избору кандидата донеће се у законском року.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „СИНИША ЈАНИЋ“
16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1

тел./факс: 016/875-147

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да поседује: 1. одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), у складу са Законом о високом образо-
вању, односно образовање стечено на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по прописима 
који су утврђивали високо образовање до 10.09.2005. 
године. Степен и врста образовања морају бити у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („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 и 10/2022). Кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова. Наставник 
који је у току студија положио испит из педагогије или 
психологије или положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 
1 овог Закона; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 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 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
одштампан и попуњен пријавни формулар са званичне 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; краткa биографијa; дипломa или уверење о 
стеченој стручној спреми, оригинал или оверену копију 
са исправом (додатак дипломи или потврда факултета) 
којом се доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, односно доказ о положеним испитима из педа-
гогије и психологије, или доказ да је кандидат положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, уверење о 
држављанству РС - оригинал или оверена фотокопија не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рође-
них, са холограмом; оригинал или оверену копију, уве-
рење о неосуђиваности не старије од 6 месеци, (извод и 
казнене евиденције МУП-а); лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат приликом потписивања уговора о 
раду. Рок за подношење пријаве са важећим, односно 
уредно овереним фотокопијама потребних докумената је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће 
се разматрати., ако и неоврене фотокопије докумената. 
Конкурс спроводи комисија коју именује директор школе. 
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 запо-
шљавања. Комисија након пријема резултата психолош-
ке процене кандидата, обавља разговор са кандидатима 
и доноси решење о избору кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Пријаве у затвореној коверти заједно са 
одштампаним и попуњеним формуларом и са потребном 

документацијом доставити лично код секретара школе 
или слати препорученом пошиљком на адресу школе, 
са назнаком „Оглас за радно место наставника разредне 
наставе“. Сва потребна обавештења могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 016/875-147.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”

16214 Стајковце, Гложане

Оглас објављен 08.03.2023. године, у листу „Послови” (број 
1030) поништава се у целости.

ОШ “ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
Орашац

16201 Манојловце, Солунских ратника 31
тел. 064/9576-303

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

дана, за рад у матичној школи у Орашцу

УСЛОВИ: Основна школа. У радни однос у установи може 
да буде примљено лице под условима прописаним чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања(„Службени Гласник” РС број 88/17, 27/2018 – др зако-
ни, 10/2019, 6/2020 и 129/21) и то: да има одговарајуће 
високо образовање (завршену основну школу); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат 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 родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријавни формулар кандидат је дужан да достави 
следећу документацију: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (сведо-
чанство о завршеној основној школи); уверење о неосуђи-
ваности (не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал са хологра-
мом или оверена фотокопија); кратку биографију-ЦВ. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарствапросвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом 
доставља школи лично или поштом на адресу: Основна 
школа “Јосиф Панчић” Орашац, 16201 Манојловце, Солун-
ских ратника 31, са назнаком “За конкурс” у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступка, о чему ће 
бити обавештени на бројеве телефона или мејл адресе које 
су навели у својим пријавама. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима и обавља разговор са кандидатима са листе. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама школе, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на 
бројеве телефона или мејл адресе које су навели у својим 
пријавама. Конкурсна комисија сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове и доставља 
је директору у року од осам дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Директор доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од дана дос-
тављања образложене листе. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе понедељком 
и средом од 09 до 13 часова на телефон: 064/957-6303.

ЛОЗНИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРИВОЈЕ Ж. МИЛОЈЕВИЋ”

15314 Крупањ, Радничка 5
тел. 015/7581-718

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2. и чланом 122 
став 5 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 то: да 
поседује одговарајуће образовање из члана 140 ставови 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
стечено за наставника у подручју рада: разредне и пре-
дметне наставе у основној школи и стручног сарадника 
и то: 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, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; лице из 
става 1 тачка 1 подтачка 2 члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања 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 обра- зовање до 
10. септембра 2005. године; да има дозволу за рад (лицен-
цу) за наставника, васпитача и стручног сарадника, однос-
но положен стручни испит; да је прошао обуку и положен 
испит за директора установе; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да није правоснажно осуђиван за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности, против кога 
није покренут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност. Изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 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), дужност директора може да обавља 
и лице које има образовање из члана 140 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон, 6/2020 и 129/2021) за наставника основне школе, 
дозволу за рад наставника или стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у установи образовања након стеченог обра-
зовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (својеручно потписану) 
кандидат доставља: биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директо-
ра школе за време трајања мандата; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
фотокопију документа о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту за наставника, педагога или 
психолога (дозвола за рад); потврду о радном стажу у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал); уверење 
из надлежне службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима за избор директо-
ра, издато након објављивања конкурса; уверења осно-
вног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
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потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога - за наведена кривична 
дела, издато након објављивања конкурса; уверење 
привредног суда да није правоснажно осуђен за прив-
редни 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 са 
холограмом (оригинал или оверену фотокопију); лекар-
ско уверење, не старије од шест месеци, да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (оригинал или оверена копија); 
извештај просветног саветника као доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (уколико 
је кандидат имао појединачни стручно-педагошки над-
зор); уколико нема овај извештај, кандидат доставља 
краћу изјаву на околност недостављања извештаја; 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања доставља кандидат на 
конкурсу који је претходно обављао дужност директора 
школе; оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту за директора установе (пријава која не садржи уве-
рење о положеном испиту за директора установе неће 
се сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за директо-
ра школе); уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са потребном документацијом достављају се 
непосредно секретаријату школе или поштом на адресу: 
Основна школа „Боривоје Ж. Милојевић”, 15314 Крупањ, 
Радничка 5, са назнаком „Пријава на конкурс за дирек-
тора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Школа нема обавезу враћања конкурсне 
документације. Ближа обавештења могу се добити на 
телефон šколе 015/7581-718.

ОШ „14. ОКТОБАР”
15311 Драгинац
тел. 015/854-112

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/18, 10/19, 60/20 и 129/21): да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 ст. 1 и 2 ЗОСОВ за наставника и 
стручног сарадника стечено на: 1) студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије и то: а) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; б) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
милтидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из тачке б) мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Дужност директора школе може да обавља 
лице који има одговарјуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 
2 ЗОСОВ за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога, дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање осам 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 члана 140 став 1 и 2 ЗОСОВ дужност директора школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона за наставника основне школе, 
односно лице са одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, струковне и 
специјалистичке струковне студије) студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, да има дозволу за 
рад, наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог образовања. За директора школе кандидат треба: 
да испуњава услове за наставника основне школе, за педа-
гога или психолога; да има дозволу за рад за наставника 
или стручног сарадника; да има обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да у року од 2 године од дана 
ступања на дужност положи наведени испит); да има нај-
мање 8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 

да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање, запуштање, 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
примање и давање мита, за кривична дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја, 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, 
што онемогућава рад у образовању, да има држављанство 
Републике Србије, да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: доказ о испуњености услова да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду 
на одређено време. Кандидат је дужан да достави и 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, за кандидата који је претходно 
обављао дужност директора школе и за чијег мандата је 
вршено спољашње вредновање. Кандидат је дужан да уз 
пријаву на конкурс достави и: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за 
наставника основне школе, педагога или психолога (кан-
дидати који су високо образовање стекли по прописима о 
високом образовању почев од 10. септембра 2005. године 
подносе оверену копију дипломе основних и мастер сту-
дија); -оригинал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту (дозволи за рад - лиценца); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о положеном испиту 
за директора установе (пријава која не садржи уверење 
о положеном испиту за директора установе неће се смат-
рати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези 
да у законском року положи испит за директора); потврду 
да има најмање осам година рада у области образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(подноси се у оригиналу); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених - оригинал; уверење надлежног 
суда да се не води истрага или није подигнута оптужница 
(оригинал) не старије од 6 месеци); лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (доставља се у оригиналу пре закључења уго-
вора о раду на одређено време); доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања у складу са 
одредбама члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење из казнене 
евиденције МУП-а РС, оригинал или оверена копија, не ста-
рије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за привредни преступ (потврда Привредног суда, 
оригинал или оверена копија- не старија од шест месеци); 
доказ о знању српског језика доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 
кандидат је дужан да достави и резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само они кандидати који су претходно обављали дужност 
директора школе и за чијег мандата је вршено спољашње 
вредновање); биографија са кратким прегледом рада у 
служби (радна биографија са доказима (ако их има) о 
стручним и организационим способностима); предлог пла-
на рада директора за време мандата. Докази о испуњавању 
услова могу се поднети и у овереној фотокопији, осим оних 
за које је наведено да се траже у оригиналу.Фотокопије 
које нису оверене од стране надлежног органа неће се 
узимати у разматрање. Кандидати који испуњавају услове 
ће бити позвани на интервју од стране Комисије за избор 
директора школе, по истеку рока за подношење пријава 
на конкурс. Пријаву на конкурс за избор директора, зајед-
но са потребном документацијом, доставити лично или на 
адресу школе. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве се достављају са назнаком „Конкурс за директора 
– не отварај“ на адресу: Основна школа „14.октобар”, 15311 
Драгинац. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе на телефон 015/854-112.

НИШ

САОБРАЋАЈНО - ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“12. ФЕБРУАР”

18000 Ниш, Београдска 22
тел. 018/251-225, 069/2136-612

Наставник математике
на одређено време, замена до истека мандата 

директора

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС” 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17, 95/18-аутентично тумачење), кандидат треба да 
испуњава и услове из члана 139 и члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21), 
као и посебне услове у погледу стручне спреме за радна 
места предвиђена Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022). За 
радно место неопходно је да лице: у погледу образовања, 
кандидат треба да има одговарајуће високо образовање у 
смислу члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и одговарајући степен и врсту образовања 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење или оверена фотокопија лекар-
ског уверења доставља се приликом закључивања угово-
ра о раду); 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 (доказ 
прибављају кандидати лично и достављају уз пријаву на 
конкурс); да има држављанство Републике Србије (доказ 
доставити уз пријаву на конкурс); зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад.

Наставник ликовне културе
за 30% радног времена, на одређено време 

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

са трудничког и породиљског боловања и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених Законом о раду („Службени гласник РС” 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/17, 95/18-аутентично тумачење), кандидат треба да 
испуњава и услове из члана 139 и члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/20 и 129/21), 
као и посебне услове у погледу стручне спреме за радна 
места предвиђена Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС – Просветни гласник” бр. 4/2022, 14/2022 и 15/2022). За 
радно место неопходно је да лице: у погледу образовања, 
кандидат треба да има одговарајуће високо образовање у 
смислу члана 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, као и одговарајући степен и врсту образовања 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење или оверена фотокопија лекар-
ског уверења доставља се приликом закључивања угово-
ра о раду); 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 (доказ 
прибављају кандидати лично и достављају уз пријаву на 
конкурс); да има држављанство Републике Србије (доказ 
доставити уз пријаву на конкурс); зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОСТАЛО: Пријаву на конкурс преузети са сајта Министар-
ства просвете науке и технолошког развоја и попуњену 
доставити уз приложену документацију која не може бити 
старија од 6 месеци (оригинали или оверене копије). Рок 
за достављање документације је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са доказима слати на адре-
су или доставити лично: Саобраћајно-техничка школа „12. 
фебруар” у Нишу, Београдска 22, са назнаком „За конкурс”.

ОШ “СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ”
18213 Трњане

Наставник математике
на одређено време, до повратка одсутне 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави може да изводи лице које је 
стекло високо образовање за предмет Математика - члан 
3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 2/20, 
8/20, 16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22 и 2/22): 
професор математике, дипломирани математичар, дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку, дипломирани математичар - информатичар, професор 
математике и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике - матема-
тике, дипломирани математичар - астроном, дипломира-
ни математичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним пред-
метом Основи геометрије), дипломирани информатичар, 
мастер математичар, мастер професор математике, мас-
тер професор математике и физике, мастер професор 
математике и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и математи-
ке, дипломирани професор математике-мастер, дипло-
мирани математичар - мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани математичар - професор матема-
тике, дипломирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним предме-
том Основи геометрије), професор хемије - математике, 
професор географије - математике, професор физике - 
математике, професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор математике - 
теоријски смер, дипломирани математичар и информати-
чар, дипломирани математичар - механичар, мастер про-
фесор предметне наставе, мастер математичар - професор 
математике. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике (са поло-
женим испитом из предмета геометрија или основи гео-
метрије) или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике. Поред општих усло-
ва кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, одговарајуће образовање у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника који изводе образовно-васпитни рад у складу 
са чланом 3 тачка 9; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат мора да испуни услове прописане чланом 140 став 
1 и став 2 и чланом 141 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања. У складу са чланом 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства www.mpn.
gov.rs, а потребну документацију заједно са одштампаним 

пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на 
конкурс поднети краћу биографију и доказе о испуње-
ности услова (оригинал, препис или фотокопију овере-
ну од стране надлежног органа следећих докумената): 
извода из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, без 
обзира на датум издавања), уверења о држављанству (не 
старије од 6 месеци), дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, ако је кандидат положио стручни испит или 
испит за лиценцу – уверења о истом, доказ о знању јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
се доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику; доказ да није осуђиван према чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Закон по члану 142 став 2 дозвољава да доказ о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина наставник стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверен препис / 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина, (доставља у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу) и то: потврда високошкол-
ске установе о броју бодова; доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из педа-
гогије и психологије; уверење о држављанству, оверен 
препис / фотокопију; извод из матичне књиге рођених, 
оверен препис / фотокопију; доказ о познавању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (доказ дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику); уверење надлежне поли-
цијске управе Министарства унутрашњих послова о нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање мита или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности или 
других добара заштићених мађународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије 6 месеци); 
уверење надлежног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању притво-
ра пре подношења оптужног предлога за наведена кри-
вична дела (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима) – доставља се пре закључења уговора о раду. 
Уверења, не старија од 6 месеци. Рок за пријаву на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпу-
на и неблаговремена документација неће се разматрати. 
Пријаве на конкурс слати на адресу ОШ “Стојан Живковић 
Столе”, 18213 Трњане „Пријава на конкурс за радно место 
наставника математике на одређено време до повратка 
одсутне запослене са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета”. Контакт телефон: 018/4844-250. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

1) Наставник за избор у звање ванредни 
професор на одређено време од пет 

година, или редовни професор
на неодређено време, за ужу научну 

област Производни системи и 
технологије

2) Наставник за избор у звање доцент 
за ужу научну област Термотехника, 
термоенергетика и процесна техника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и посеб-
не услове конкурса. Општи услови конкурса прописани су 
чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 Закона 
о високом образовању. Посебни услови конкурса за радно 
место под редним бројем 1: прописани су чланом 74 став 8 
и став 10 Закона о високом образовању, чланом 165 став 
8 и став 10 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Уни-
верзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 27, 28 и 29 Бли-
жих критеријума за избор у звања наставника („Гласник 
Универзитета у Нишу” 3/2017). Посебни услови конкурса 

за радно место под редним бројем 2: прописани су чланом 
74 став 6 Закона о високом образовању, чланом 165 став 
6 Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу” 8/2017) и члановима 25. и 26 Ближих критеријума 
за избор у звања наставника („Гласник Универзитета у 
Нишу” 3/2017). Декан факултета ће свим учесницима овог 
конкурса обезбедити могућност одржавања приступног 
предавања, када је оно Ближим критеријумима за избор у 
звања наставника предвиђено као обавезни услов за избор 
у звање наставника по објављеном конкурсу, на начин про-
писан чланом 10 Правилника о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу” 5/2022). 

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандида-
ти су у обавези да Факултету доставе документацију којом 
доказују да испуњавају услове из овог конкурса и подносе: 
пријаву; доказ о одговарајућој школској спреми (оверен пре-
пис дипломе доктора наука и оверен препис диплома о завр-
шеним претходним нивоима студија); доказ о педагошком 
искуставу на високошколској установи у трајању од најмање 
три године (потврда или уговор о раду); биографију са биб-
лиографијом и пратећим материјалом; попуњен, одштам-
пан и потписан образац о испуњавању услова за избор у 
звање наставника који се може преузети на web порталу 
Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; уверење надлежне 
полицијске управе да против кандидата није изречена прав-
носнажна пресуда за кривична дела против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска устано-
ва или примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи, које је издато након датума расписивања овог 
конкурса; фотокопију важеће личне карте, односно очитан 
образац чиповане личне карте кандидата. Документацију 
кандидати подносе на адресу: Машински факултет у Нишу, 
Александра Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремено прис-
пеле пријаве и пријаве без комплетне документације сма-
траће се неуредним пријавама и неће бити разматране, о 
чему Факултет доноси посебан закључак.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Машинске конструкције

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Индустријски менаџмент

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште и посеб-
не услове конкурса. Општи услови конкурса прописани 
су чланом 24 став 1 Закона о раду и чланом 72 став 4 
Закона о високом образовању. Посебни услови конкур-
са прописани су чланом 84 став 1 и 2 Закона о високом 
образовању, чланом 177 став 1 и 2 Статута Универзитета 
у Нишу, чланом 143 став 1 и 2 Статута Машинског факул-
тета у Нишу и чланом 4 Правилника о поступку стицања 
звања и заснивања радног односа сарадника и сарадника 
ван радног односа и условима за стицање звања сарад-
ника Машинског факултета у Нишу (даље: Правилник). 
За кандидате који немају претходно педагошко искуство 
на високошколској установи у звању сарадника из чла-
на 82. став 1 Закона о високом образовању (сарадник у 
настави, асистент или асистент са докторатом), а учест-
вују на овом конкурсу, декан Факултета ће обезбедити 
одржавање приступног вежбања на начин прописан чла-
ном 6 Правилника. Приликом пријављивања кандидати 
су у обавези да Факултету доставе документацију којом 
доказују да испуњавају услове из овог конкурса и подно-
се: попуњен, одштампан и потписан Образац пријаве на 
конкурс за избор сарадника прописан Правилником, који 
је доступан на интернет страници Факултета http://www.
masfak.ni.ac.rs/index.php/sr/v-s-i/2548-br-z-c-pri-v-n-n-urs-
z-izb-r-s-r-dni-shins-g-f-ul-u-nishu а може се преузети и на 
писарници Факултета; доказ о одговарајућој школској 
спреми (оверени преписи диплома о завршеним одгова-
рајућим степенима студија и уверење о статусу студен-
та докторских академских студија, а за магистре наука 
који конкуришу и доказ да је прихваћена тема докторске 
дисертације из одговарајуће уже научне области); доказ 
о претходном педагошком искуству на високошколској 
установи у звању сарадника, односно активном учешћу 
у реализацији наставних активности на високошколској 
установи (одговарајућа потврда високошколске устано-
ве) - за кандидате који имају овакво искуство; биогра-
фију са списком публикација и прилоге који докумен-
тују наводе из пријаве и омогућују увид у научни рад и 
стручне квалификације кандидата; уверење надлежне 
полицијске управе да против кандидата није изречена 
правноснажна пресуда за кривична дела против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје високош-
колска установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, које је издато након датума 

Наука и образовање
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расписивања овог конкурса; фотокопију важеће личне 
карте, односно очитан образац чиповане личне карте 
кандидата. Документацију кандидати подносе на адресу: 
Машински факултет у Нишу, Александра Медведева 14, 
Ниш. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
кандидата које нису комплетне или поднете по правили-
ма расписаног конкурса, сматраће се неуредним прија-
вама и неће бити разматране, о чему декан Факултета 
доноси посебан закључак и доставља га кандидату.

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

18000 Ниш, Вишеградска 33

1) Наставник у звање ванредни 
професор или редовни професор за 

ужу научну област Екологија и заштита 
животне средине

на Департману за биологију и екологију, на 
одређено време од 60 месеци односно за рад 

на неодређено време

УСЛОВИ: доктор биолошких наука.

2) Наставник у звање доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Математика
на Департману за математику, на одређено 

време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука, математичке науке.

3) Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Теоријска физика и 

примене
на Департману за физику, на одређено време 

од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука, физичке науке.

4) Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Друштвена географија
на Департману за географију, на одређено 

време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор географских наука или доктор наука – гео 
науке.

5) Сарадник у звање сарадник у настави 
за научну област Хемија

на Департману за хемију

УСЛОВИ: студент МАС програма из научне области хемија.

ОСТАЛО: конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Кандидати подносе: За звања и радна места под 
бројевима 1, 2, 3 и 4: пријаву, биографију, оверен препис 
дипломе о докторату, списак научних радова са библи-
ографским подацима као и саме радове (списак радова 
доставити и у електронском облику, за сваки рад у часо-
пису навести одговарајући линк) за радна места пред-
виђена овим конкурсом. За све наводе у биографији при-
ложити релевантан документ којим се доказују наводи. 
Кандидати су у обавези да приликом пријаве на конкурс 
попуне, одштампају, потпишу и предају Образац који се 
налази на web порталу Универзитета у Нишу (www.npao.
ni.ac.rs). За звање и радно место под бројем 5: пријаву, 
биографију, оверену копију дипломе са претходног 
нивоа студија и одговарајући додатак дипломи или уве-
рење о положеним испитима, доказ да је студент мастер 
студија из одговарајуће научне области. За све наводе 
у биографији приложити релевантан документ којим се 
доказују наводи.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ЈОШАНИЦА“
36303 Лукаре, Лукаре бб.

тел. 020/433-493

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем 
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. Закон, 6/2020 и 129/2021), и то да: 1) имају одгова-
рајуће образовање; 2) имају психичку, физичку и здрав-

ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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) имају држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови за пријем у радни однос доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази да кандидат има одговарајуће образовање, 
да није осуђивано правоснажном пресудом, доказ да 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, да има држављанство Републике Србије, 
да зна српски језик, морају бити саставни део пријаве 
на конкурс. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидат 
мора имати одговарајуће образовање сходно члану 16. 
Правилника о организацији и систематизацији послова 
у ОШ “Јошаница” Лукаре, дел. број 23/1 од 02.02.2023. 
године. Прописани степен и врста образовања: У погле-
ду степена и врсте образовања потребно је да канди-
дат поседује четврти степен стручне спреме, подручје 
рада Економија, образовни профил економски техничар, 
сходно члану 16 Правилника о организацији и система-
тизацији послова у ОШ “Јошаница” Лукаре, дел. број 
23/1 од 02.02.2023. године. Рок за доставу пријава на 
конкурс (пријавни формулар): Рок за доставу пријава 
(пријавни формулар) на конкурс је 8 дана и почиње 
да тече од првог наредног дана од дана објављивања 
конкурса у листу „Послови”. Уз пријаву (пријавни фор-
мулар) на конкурс потребно је доставити: оригинал 
или оверену копију дипломе, односно уверења, којим 
се доказује одговарајуће образовање, сходно члану 16 
Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Основној школи “Јосаница” Лукаре, деловодни број 23/1 
од 02.02.2023. године; оригинал уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од шест месеци; доказ 
да кандидат није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старије од 30 дана); доказ да канди-
дат зна српски језик; пријавни формулар - кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију (доказе), заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Разговор са кандидатима: Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе сачињене у 
складу са чланом 154 став 6 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („ Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
Закон, 6/2020 и 129/2021). Разговор се обавља у циљу 
процене познавања струке и послова прописаних Пра-
вилником о организацији и систематизацији послова у 
ОШ “Јошаница” Лукаре, дел. број 23/1 од 02.02.2023. 
године, за радно место за које је кандидат конкурисао; 
процене професионалних карактеристика, вештине 
комуницирања, ставова и мотивације кандидата за рад 
у школи, и додатно знање и вештине. Пријаве (пријавни 
формулар) са потребним доказима о испуњености усло-
ва за пријем односно заснивање радног односа слати на 
горе наведену адресу, са ознаком “За конкурс”, или лич-
но доставити школи. Пријаве које не испуњавају услове 
конкурса у погледу прописаног степена и врсте образо-
вања, односно одговарајућег образовања, прописаног 
занимања (стручног / академског назива / звања), прија-
ве које буду непотпуне (не садрже све захтеване дока-
зе о испуњености услова конкурса) и неблаговремене, 
неће се узимати у разматрање приликом одлучивања у 
поступку пријема у радни однос. 

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21208 Сремска Каменица, Школска 3

1) Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

2) Наставник ликовне културе
са 55% норме

3) Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета у издвојеном одељењу 

школе у Новим Лединцима

4) Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

6) Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

са 50% радног времена

6) Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да су држављани Републике 
Србије; да нису осуђивани правоснажном 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, запуштање или злос-
тављање малолетног лица, родоскрнављење, за кривично 
дело давање или примање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад – српски језик 
(доказ: диплома о завршеној школи, односно студијама на 
српском језику); да имају одговарајуће образовање и то за 
радна места наставник разредне наставе у продуженом 
боравку, наставник ликовне културе и наставник разредне 
наставе: да имају одговарајуће образовање према члану 
2 став 1 и члану 5 (разредна настава и разредна наста-
ва у продуженом боравку), односно члану 3 став 1 тач-
ка 4 (ликовна култура) из 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 члану 139-142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (Службени гласник РС 88/17, 27/18, 
10/19, 6/20, 129/21). Поред одговарајућег образовања 
кандидат мора имати образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европском системом преноса бодова. За кандидата са 
положеним стручним испитом или лиценцом за наставни-
ка сматра се да има наведено образовање. За радно место 
референт за финансијско-рачуноводствене послове према 
Каталогу радних места у јавним службама и другим орга-
низацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“ 81/17, 6/18, 
43/18): завршена средња школа – 4. степен. За радно место 
чистачице: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интерент страници Министартва просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним и попуњеним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар кандидати треба да 
приложе: оверену фотокопију дипломе о завршеној стручној 
спреми; потврду високошколске установе да кандидат има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европском системом преноса 
или оверена копија уверења о стручном испиту или положе-
ној лиценци за наставника-само за радна места наставника; 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених; извод из казнене 
евиденције (уверење Министартва унутрашњих послова); 
уверење да се против кандидата не води кривични поступак 
нити је покренута истрага за кривична дела из члана 139 
ЗОСОВ (издаје основни суд). Лекарско уверење о психичкој, 
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физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима предаје изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријем пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, са 
назнаком “За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор за ужу 
научну област Патологија

на одређено време до 5 године или на 
неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област.

Ванредни или редовни професор за 
ужу научну област Болести животиња и 

хигијена анималних производа
на одређено време до 5 година или на 

неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област.

Ванредни професор за ужу научну 
област Сточарство

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област.

Доцент за ужу научну област 
Квантитативне методе у агроекономији

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област.

Доцент за ужу научну област Ратарство и 
повртарство

на одређено време до 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из области 
којој припада ужа научна област.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Генетике, оплемењивање биљака и 

семенарство
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: пољопривредни или природноматематички факул-
тет одговарајућег смера.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Оплемењивање, репродукција и 

биотехнологија животиња
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: пољопривредни факултет (сточарски смера или 
смер ветеринарске медицине). 

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове утврђе-
не Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 др. закон, 67/2019, 6/2020 - др.закон, 
11/2021 - аут.тумачење, 67/2021 и 67/2021- др закон) у скла-
ду са којим ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказ о испуње-
ности услова по овом конкурсу: краћу биографију са библи-
ографијом, списак научних и стручних радова као и доказе 
о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми. За наставна звања (доцент, ванредни или редовни 
професор) кандидати треба да попуне електронски обра-
зац који се налази на сајту Универзитета Нови Сад https: 
//www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje (исти доставити на мејл opstasluzba@polj.uns.
ac.rs (у року предвиђеном за пријаву кандидата). За сваку 
одредницу који попуњава кандидат у обрасцу неопходно 
је приложити и доказ, у виду одлуке решења или потврде. 
За сарадничка звања (асистент, сарадник у настави) поред, 
биографских података, научних и стручних радова као и 
доказе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, доставити и уверења о наставку студија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве достављати на адресу: Универзи-
тет у Новом Саду Пољопривредни факултет (за конкурс) 
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО”

21466 Куцура, Ослобођења 6

Наставник предметне наставе 
математике

са 88,89% норме, са познавањем русинског 
језика

Наставник предметне наставе музичке 
културе

са 50% норме

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: а) да има одговарајуће образовање: за радно место: 
наставник математике и наставник музичке културе, канди-
дат треба да има образовање према одредбама члана 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020), и одредбама Правилника 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, 13/2018, 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); б) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (уверење не старије од 6 месеци); г) да 
има држављанство Републике Србије (уверење не старије 
од 6 месеци); д) да зна српски језик, језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (за радно место наставник 
математике кандидат мора да познаје и русински језик, 
односно да има стечено основно, средње, више или висо-
ко образовање на русинском језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или положен испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе). Дока-
зи о испуњености услова под а), в), г) и д) достављају се уз 
пријаву, а доказ о испуњености услова под б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија именована од стране 
директора школе. Пријаве са документацијом достављају 
се на горе наведену адресу, са назнаком “За конкурс за рад-
но место ____ (навести радно место за које се конкурише)“. 
Фотокопије докумената морају бити оверене од стране 
надлежног органа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће узимати у разматрање. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА”

21216 Надаљ, Светог Саве 31
тел. 021/2239-015, 021/2239-173

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане у 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 
19/2020, 3/2021 И 4/2021), и то: 1) да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1. на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2. високо образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 

има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије и 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из тачке 1) 
и 3) –5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се 
у виду оигинала или оверених фотокопија, а доказ под 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете; пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима; оверену копију или 
оригинал дипломе о стеченој врсти и степену образо-
вања; оверену копију или оригинал извода из матичне 
књиге рођених - документ не старији од 6 месеци; овере-
ну копију или оригинал уверења о држављанству - доку-
мент не старији од 6 месеци; доказ да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3 документ не старији од 6 месе-
ци - документ издаје МУП; доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење). Кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са докумен-
тацијом се подносе лично или поштом на адресу: Основна 
школа “Жарко Зрењанин Уча”, 21216 Надаљ, Светог Саве 
31, са назнаком “За конкурс наставник предметне наста-
ве - математика”. Ближе информације могу се добити на 
телефон 021/2239-015 или 021/2239-173.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад

Владимира Перића Валтера 4
тел. 021/4854-028

1. Сарадник у настави за ужу област 
Пословна економија

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Студент мастер академских или струковних сту-
дија или специјалистичких академских или струковних сту-
дија, који је студије првог степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 (осам). Област: Економске науке; 
Менаџмент и бизнис. Држављанство Републике Србије.

2. Сарадник у настави за ужу област 
Менаџмент у туризму

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Студент мастер академских или струковних сту-
дија или специјалистичких академских или струковних сту-
дија, који је студије првог степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 (осам). Област: Економске науке; 
Туризам. Држављанство Републике Србије.

3. Сарадник у настави за ужу област 
Економска теорија и политика

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Студент мастер академских или струковних сту-
дија или специјалистичких академских или струковних 
студија, који је студије првог степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8 (осам).). Област: Економске 
науке; Психолошке науке; Социолошке науке. Држављан-
ство Републике Србије.

4. Сарадник у настави за ужу област 
Рачуноводство

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: Студент мастер академских или струковних сту-
дија или специјалистичких академских или струковних сту-
дија, који је студије првог степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 (осам). Област: Економске науке. 
Држављанство Републике Србије. 

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Напомена: лице које је правоснажном пресудом 
осуђено за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања јавне исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи, не може стећи звање сарадника. Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним основним студијама; оверена 
фотокопија дипломе о уписаним мастер/специјалистич-
ким студијама; биографију; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о некажњавању; уверење о држављанству. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у листу “Послови” Националне службе за запошљавање. 
Пријаве се могу поднети лично радним даном на адре-
су Школе Владимира Перића - Валтера 4, Нови Сад, или 
путем поште. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Комисија ће у року од 30 дана, од дана 
истека рока за пријаву на конкурс, сачинити Извештај о 
пријављеним кандидатима и ставити га на увид јавности 
на период од 8 дана, о чему ће кандидати бити обавеште-
ни путем огласне табле и сајта Школе.

ПАНЧЕВО

ОШ ”ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Опово, Братства јединства 14

тел./факс: 013/681-512

Дефектолог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24 
Закона о раду кандидат је потребно да испуњава и сле-
деће услове: 1. да има одговарајуће образовање, под 
којим се подразумева образовање прописано Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник РС”, број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 2/2020, 
8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/20222 и 
15/2022) у подручју рада дефектолог (члан 6. став 1 тач-
ка 4) Правилника). 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 кривична дела: насиље 
у породици; одузимање малолетног лица; запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење; за 
кривично дело примање или давање мита; за кривич-
но дело 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. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик, као језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у овој школи. Докази о испуњавању 
услова, који се подносе приликом конкурисања: пријав-
ни формулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; потписана биографија кан-
дидата; оригинал или оверена копија (код јавног бележ-
ника) дипломе о поседовању горе наведеног стручног 
звања; оригинал или оверена копија (код јавног бележ-
ника) уверења о држављанству; оригинал или оверена 
копија (код јавног бележника) уверења о неосуђива-
ности; доказ о знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (сматра се да кандидат поседује 
знање српског језика ако је на том језику стекао основ-
но, средње, више или високо образовање или је поло-
жио испит из српског 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 школе Марија Попов, e-mail: 
osdobradovic.opovo@gmail.com или телефон: 013/681-
512. Пријаве се подносе на горе наведену адресу. Кон-
курс за пријем у радни однос спроводи конкурсна коми-
сија, 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 (услов под 
редним бројем 3). 

ПИРОТ

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 128

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено време, 

ради замене одсутног запосленог, до његовог 
повратка, а најкасније до 31.08.2023. године 

УСЛОВИ: кандидат треба: да има одговарајуће образовање 
(у складу са чланом 140 став 1 и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања) да испуњава услове у погле-
ду стручне спреме, односно да је: (1) професор физичког 
васпитања; (2) дипломирани педагог физичке културе; (3) 
професор физичке културе; (4) професор физичког васпи-
тања - дипломирани тренер са назнаком спортске гране; (5) 
професор физичког васпитања - дипломирани организатор 
спортске рекреације; (6) професор физичког васпитања - 
дипломирани кинезитерапеут; (7) дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта - мастер; (8) дипломирани 
професор физичког васпитања кинезитерапије - мастер; 
(9) мастер професор физичког васпитања и спорта; (10) 
мастер професор физичког васпитања и кинезитерапије; 
(11) мастер професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет). (12) мастер спортске 
и терапијске физичке активности (претходно завршене 
основне академске студије из области физичког васпи-
тања и спорта). Лице из тачке 18) овог члана које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије из области физичког васпитања 
и спорта. Да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање или злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање, да је држављанин Републике Србије, да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати уз пријавни формулар прилажу: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању. Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање по прописима 
који уређују високо образовање од 10. септембра 2005. годи-
не, доставља и оверену фотокопију дипломе о завршеним 
студијама првог степена, уверење или потврде о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање, које издаје надлежна поли-
цијска управа; извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, достављају и 
доказ да познају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на срп-
ском језику или оригинал или оверена фотокопија уверења 
односно потврде о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. Кандида-
ти који испуњавају услове конкурса, у року од 8 дана, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о здравственој способности, не старије 
од шест месеци. Пријавни формулар (образац се налази на 
сајту Министарства просвете) са потребном документацијом 
се подноси лично или се шаље на адресу: Гимназија Пирот, 
18300 Пирот, Српских владара 128, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ШКОЛА
”ВУК КАРАЏИЋ”

СА ДОМОМ УЧЕНИКА
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб.

тел. 010/385-026
e-mail: gimbab@ptt.rs

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о систему образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. 
закони, 10/2019, 21/2018-др.закони, 6/2020, 129/2021), а то 

су: 1) да има одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о систему образовања и васпитања, за 
наставника мешовите школе, односно гимназије и стручне 
школе, подручје рада гимназија и подручје рада машинство 
и обрада метала, педагога или психолога, стечено: - на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стучне 
области за одговарујући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице које има завршене ове студије дру-
гог степена, мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стучне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); - на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године); 2) да поседује дозволу за рад (лиценцу) односно 
положен стручни испит за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; 3) Да је савладао обуку и да има положен 
испит за директора установе; (уколико га нема изабрани 
кандидат је дужан да испит положи у законском року); 4) 
да има психичку и физичку и здравствену способност са 
рад са децом и ученицима; 5) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) да има држављанство Републике Србије; 7) 
да зна српски језик јер се на њему остварује васпитно-об-
разовни рад; 8) да има најмање 8 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 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно 
обављао дужност директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву за 
конкурисање налази се на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја) 
кандидати подносе следећу документацију: биографију 
кандидата са прегледом кретања у служби, адресом стано-
вања, бројем телефона, адресом електронске поште; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању (овера не старије од 6 месеци); оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу за наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника (овера не старије од 6 месеци); потвр-
ду о радном искуству у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(потврда обавезно садржи податак о радном стажу, уста-
нови и пословима које је лице обављало); лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс), које доставља кандидат 
који буде именован за директора пре закључења уговора; 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 (доказ 
издаје надлежна Полицијска управа МУП-а и не сме бити 
старији од 6 месеци) - доказ издат од стране надлежног 
привредног суда да кандидат није правноснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (не сме бити 
старији од 6 месеци); доказ издат од стране надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за кривична дела насиље у породици, 
одузивање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита и друга кривична дела 
против службене дужности, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом (не сме бити старији од 6 месеци); 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); уве-
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рење о положеном испиту за директора установе (уколи-
ко га нема изабрани кандидат је дужан да испит положи у 
законском року); доказ о познавању српског језика на ком 
се остварује образовно-васпитни рад (доказује се овереном 
фотокопијом јавне исправе о стеченом образовању, а уко-
лико стечено образовање није на језику на ком се остварује 
образовно-васпитни рад потребан је доказ да је кандидат 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске организације); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата у складу са чла-
ном 123 став 1, 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (извештај просветног саветника, уколико га 
нема кандидат доставља краћу изјаву на околност недос-
тављања извештаја, а пријава се сматра потпуном); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања у складу са чланом 123 став 1, 4 
Закона о основама система образовања и васпитања дос-
тавља кандидат који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе (ако је извршен стручно-педагошки надзор, 
односно потврду школе ако надзор није извршен); предлог 
плана рада за време мандата; доказе о поседовању органи-
зационих способности, о успесима у наставно-педагошком 
раду; извод из матичне књиге рођених (венчаних за жене); 
штампане податке или фотокопију личне карте. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за запошља-
вање “”. Пријаву заједно са осталом потребном докумен-
тацијом доставити, у затвореној коверти, непосредно или 
поштом на горе наведену адресу школе, са назнаком “Кон-
курс за директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити у секретаријату школе и путем телефона 
010/385-026.

ПОЖАРEВАЦ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
12240 Кучево, Жике Поповића 6

тел. 012/852-712

Наставник практичне наставе
сa 82,20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане Законом о раду („Службени гласник РС” бр, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/17 
и 95/2018 - аутентично тумачење) као и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21), односно да: има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 3 и 
члана 141 став 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Трговина, угости-
тељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни 
гласник” бр. 4/2022 и 14/2022 и то: 1) кувар - специјалиста 
2) специјалиста струковни економиста за пословну еконо-
мију и манаџмент угоститељства и гастрономије, ако су 
изучавани наставни садржаји из области предмета; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примања мита или давања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја ипротив човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи и то: уверење о држављанству Репу-
блике Србије, оверен препис или оверену фотокопију (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених(са 
холограмом) оверен препис или оверену фотокопију (не 
старије од 6 месеци); дипломе или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању оверен препис или оверену 
фотокопију (не старије од 6 месеци); доказ надлежне 
полицијске управе да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-

ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, не старији од 6 месеци; доказ о познању 
српског језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад у школи (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на језику на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи); радну биографију. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Докази о испуњености усло-
ва достављају се у оригиналу или овереној фотокопији. 
Оригинали уверења не смеју бити старији од шест месе-
ци. Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни 
однос упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба запосло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији ”Послови”. Копије доказа које се 
подносе при конкурисању оверавају се од стране надлеж-
ног органа, у супротном, неће се узети у разматрање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са доказима о испуњавању свих услова 
тражених конкурсом слати у затвореној коверти препору-
ченом поштом, са назнаком: ”Пријава на конкурс за радно 
место наставника практичне наставе“, поштом или донети 
лично на адресу школе, радним данима од 08.00 до 12.00 
часова. Информације о конкурсу могу се добити путем 
телефона: 012/852-712.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”

12000 Пожаревац, Шеста личка дивизија 32

Кувар
на одређено време, преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених чланом 24, 26 Законом о раду („Сл. 
гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
потребно је да кандидати испуњавају и услове у складу 
са чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021): 1) да имају одговарајуће 
средње образовање стечено: смер Кувар: 2) да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да имају држављанство Републике Србије; 
5) да знају српски језик. Докази о испуњености услова под 
1) и 3)-4) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се 
у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Благовреме-
ном пријавом сматраће се она пријава која је предата у 
року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом сматраће 
се пријава која у прилогу садржи документа којим кан-
дидат доказује да испуњава услове означене у конкурсу. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, лично или поштом, на горе наведену 
адресу најкасније у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у часопису „Послови”. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност законских услова кандида-
та за пријем у радни однос, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава, а затим се кандидати у року 
од осам дана упућују на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандар-дизованих поступа-
ка. Директор школе доноси решење о избору кандидата 
по конкурсу у року од осам дана од дана када му конкурс-
на комисија, после обављеног разговора са кандидатима, 
достави образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове по конкурсу. Уз пријавни формулар кандидат 
је дужан да достави следећу документацију: кратку био-
графију, оригинал или оверену фотокопију дипломе; ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (на новом обрасцу); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из казнене евиденције полицијске управе, као 
доказ о неосуђиваности (не старије од 6 месеци). Оверена 

фотокопија јесте фотокопија оригиналног документа која 
се оверава код јавног бележника. Неоверене фотокопије 
докумената сматраће се непотпуном документацијом и по 
истој се неће поступати. Пре закључења уговора о раду 
изабрани кандидат доставља лекарско уверење. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у школи на теле-
фон 012/ 526-422, 012/211-718.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
12320 Жагубица, Каменичка 8

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 90% радног времена

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, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) 
и да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
-142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020, 14/2020, 
15/2020 и 1/2021). Кандидати морају 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 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 њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Докази о 
испуњености услова подносе се уз пријаву на конкурс, 
а лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс, кан-
дидати поред биографије и копије личне карте треба 
да приложе у оригиналу или оверене копије (не старије 
од 6 месеци), дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља оверену фотоко-
пију дипломе другог степена и оверену копију дипломе 
основних академских студија, доказ о неосуђиваности и 
да за кандидата није утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС и потврда од Повереника за заштиту 
равноправности), уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о познавању српског јези-
ка као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад – доставља само кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику. 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. Подаци који 
се прикупљају у току конкурсног поступка биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкур-
сном поступку, у складу са Законом о заштити података 
о личности („Сл. гласник РС”, бр. 87/18). Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Кандидати подносе 
пријаву са доказима о испуњавању услова у затвореној 
коверти, са назнаком: „Пријава на конкурс за наставни-
ка физичког и здравственог васпитања са 90% радног 
времена, на неодређено време “, на горе наведену адре-
су. Рок за подношење пријава кандидата на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови”. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити на број телефо-
на 012/643-232 радним данима од 08.00 до 14.00 часова.

Наука и образовање
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ПРОКУПЉЕ

ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 150

тел. 027/324-168, 329-601
e-mail: osmirko8@gmail.com

Чистачица
УСЛОВИ: основна школа. Уз пријавни формулар преузет 
са сајта Министарства просвете доставити: кратку биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе - сведочанства о стече-
ном одговарајућем образовању, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о неосуђива-
ности за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Лекарско 
уверење се подноси пре потписивања уговора о раду. Сва 
документа се прилажу у оригиналу или као оверене фото-
копије не старије од 6 месеци. Рок за подношење пријаве је 
10 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање

СМЕДЕРЕВО

ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образовања 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) 
на студијама другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академске 
студије (студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука – у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, (по пропису који је уређивао 
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; поседовање лиценце за директо-
ра установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за директора 
установе положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; непостојање дискрими-
наторног понашања на страни кандидата, утврђеног у 
складу са законом; најмање осам година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи за образовање 
и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за дирек-
тора школе може бити изабрано и лице које, уз испуње-
ност осталих горенаведених услова, има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 истог закона, то јест 
високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије) или на студијама у трајању од три 
године, или више образовање, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада на пословима васпитања 
и образовања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству, односно извод из матич-
не књиге рођених); оверен препис / фотокопију дипломе 

о стеченом образовању; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); оверен препис / фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора установе); ове-
рен препис / фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује); преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно); - доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавезно). 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона 026/4617-378.

ОСНОВНА ШКОЛА
„II ШУМАДИЈСКИ ОДРЕД”

11325 Марковац, 8. oктобра 10

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), а то подразумева 
следеће услове: 1) поседовање одговарајућег образовања 
у складу са чланом 140 ставовима 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и то образовање 
за наставника основне школе или стручног сарадника, сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања мора 
да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) поседовање дозволе за рад (лиценце) настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; 3) савладану обуку 
и положен испит за директора установе (пријава која не 
буде садржала доказ о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат биће у обавези да у законском року положи испит); 4) 
поседовање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; 5) поседовање држављан-
ства Републике Србије; 6) знање српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; 7) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
8) непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; 9) најмање 
осам година рада на пословима образовања и васпитања у 
установи за образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања, за директора Школе може бити изабрано и лице 
које, уз испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог зако-
на, то јест високо образовање стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије) или на студијама у трајању од 
три године, или више образовање, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање десет година рада на пословима васпитања 
и образовања у установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези 
да приложи: оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопија извода из матичне књиге рођених издатог 
на прописном обрасцу са холограмом; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образовању 
(кандидати који су уписали студије почев од 10.09.2005. 
год. достављају оверене фотокопије и за основне академ-

ске студије и за мастер академске студије); оверену фото-
копију документа о поседовању дозволе за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (о положеном испиту за 
лиценцу односно стручном испиту); оригинал потврду о 
радном искуству, да има најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; оригинал или оверену фото-
копију потврде повереника за заштиту равноправнисти 
да није утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежне службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139, став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (не старије од 6 месе-
ци); оригинал или оверену фотокопију доказа о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења / потврде надлежног суда да се против канди-
дата не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (уколико га кандидат посе-
дује) пријава која не буде садржала доказ о положеном 
испиту за директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат биће у обавези да у законском 
року положи испит; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника 
– оверена фотокопија) уколико је вршен стручно-педагош-
ки надзор; уколико је кандидат претходно обављао дуж-
ност директора установе и доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(оверена фотокопија извештаја о спољашњем вредновању 
квалитета рада школе); доказ о знању српског језика, на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није стекао на срп-
ском језику (доказ да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, оверена 
фотокопија); биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе. Дос-
тављена документација се не враћа. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Министар 
врши избор директора у року од 30 дана од дана пријема 
документације коју му је доставио Школски одбор и доноси 
решење о његовом именовању, о чему школа обавештава 
лица која су се пријавила на конкурс. Пријава са доказима 
о испуњавању услова, подноси се у затвореној коверти са 
назнаком „Пријава за конкурс за избор директора”, лично 
у секретаријату школе у периоду од 8 до 14 часова сваког 
радног дана или препорученом поштом на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити у секрета-
ријату школе, преко телефона: 026/4861-006.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
11300 Смедерево, 17. октобра 40

тел. 026/641-290

Радник на одржавању 
хигијене - чистачица

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: основ-
но образовање - НОКС, ниво 1 (први степен образовања); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; извршена психо-
лошка процена способности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, утврђе-
ног у складу са законом. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
заједно са одштампаним пријавним формуларом школи 
достављају: радну биографију; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; диплому или уверење 
о стеченом образовању; уверење о неосуђиваности које 
издаје надлежна полицијска управа, 6. кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику потребно је 
приложе доказ о знању српског језика. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у листу “ Послови.” Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Неблаговремене, непотпу-
не пријаве, као и пријаве уз које су достављене неове-
рене фотокопије потребних докумената, неће се узети у 
разматрање. Потребно је тражена документа приложити 
у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме бити 
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старија од 6 месеци). Уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о неосуђиваности 
не сме бити старије од 6 месеци. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на број телефона 026/641-290, 
или мејлом: jzmajevac@mts.rs. Пријаве поднети лично или 
послати поштом на горе наведену адресу.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
25000 Сомбор, Трг цара Лазара 9

Педагог
УСЛОВИ: услови прописани Законом: 1. да кандидат има 
одговарајуће образовање из члана 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 
6/2020 и 129/2021) и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања и стручних сарадника у основним школа-
ма, 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4. да има држављанство Републике Србије. 
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) и 4) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. 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 лично потшиса-
ним од стране кандидата, достављају школи. Уз пријаву 
на конкурс са потписаном радном биографијом, кандидат 
подноси следеће: оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању; оригинал или 
оврену фотокопију доказа о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и кривична дела насиље у породици, одлузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће; за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са Законом, утврђено дискриминаторно понашање 
– издат од полицијске управе или суда (не старије од 6 
месеци од дана достављања пријаве на конкурс), оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије; не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс), оригинал или оверена фотокопија 
доказа о знању језика на којем остварује образовно-васпит-
ни рад – диплома о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању или потврда о положеном испиту из језика по 
програму одговарајуће високошколске установе, доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак из осно-
вног суда – не старије од 6 месеци; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве Комисија неће разматрати. Прија-
ва се сматра потпуном уколико садржи све доказе којиме се 
потврђује испуњеност услова прописаних Законом. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Пријаве се подносе непосредно 
или путем препоручене поште на горе наведену адресу, са 
назнаком „Конкурс за пријем у радни однос”. Приложена 
конкурсна документација неће се враћати кандидатима. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

Ванредни / редовни професор за 
ужу научну област Методика наставе 

познавања друштва
на одређено време од 5 година / на 

неодређено време

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног одно-
са: научни назив доктор методике наставе познавања друшт-
ва; научни назив доктор методике наставе познавања приро-

де и друштва; научни назив доктор педагошких наука; научни 
назив доктор социолошких наука; научни назив доктор пси-
холошких наука; научни назив доктор историјских наука; 
научни назив доктор географских наука (део хуманистичких 
наука); научни назив доктор методике наставе - докторска 
дисертација усмерена ка ужој научној области; научни назив 
доктор дидактичко-методичких наука - докторска дисерта-
ција усмерена ка ужој научној области; научни назив доктор 
дидактичко-методичких наука разредне наставе у области 
методике наставе познавања друштва; научни назив доктор 
методике разредне наставе - докторска дисертација усмерена 
ка ужој научној области; испуњени и остали услови предвиђе-
ни Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у 
Новом Саду и Правилником о ближим минималним условима 
за избор у звања наставника на Универзитету у Новом Саду 
и Статутом Педагошког факултета у Сомбору и Правилником 
о условима и поступку за избор у звање и заснивање радног 
одоса наставника и сарадника на Педагошком факултету у 
Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: оверене фотокопије 
диплома свих нивоа студија са додацима диплома, попуњен 
образац биографских података (преузети са: http://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) 
приложен у штампаној и електронској форми, библиографију 
објављених радова и саме радове, евалуацију студената о 
педагошком раду, уверење о некажњавању (МУП) и фото-
копију личне карте. Пријаве са документацијом, достављају 
се на горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у листу “”. Поступак избора у звање и 
заснивање радног односа спроводи се у складу са одредбама 
Закона о високом образовању, одредбама Статута и општих 
аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих аката 
Факултета.

Доцент за ужу научну област 
Психолошке науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање и заснивање радног 
односа: научни назив доктор психолошких наука; испуње-
ни и остали услови предвиђени Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду и Правилником 
о ближим минималним условима за избор у звања настав-
ника на Универзитету у Новом Саду и Статутом Педагошког 
факултета у Сомбору и Правилником о условима и поступку 
за избор у звање и заснивање радног одоса наставника и 
сарадника на Педагошком факултету у Сомбору. Кандида-
ти уз пријаву подносе: оверене фотокопије диплома свих 
нивоа студија са додацима диплома, попуњен образац био-
графских података (преузети са: http://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) при-
ложен у штампаној и електронској форми, библиографију 
објављених радова и саме радове, евалуацију студената о 
педагошком раду, уверење о некажњавању (МУП) и фото-
копију личне карте. Пријаве са документацијом, достављају 
се на горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс остаје отворен 15 
дана од дана објављивања у листу “”. Поступак избора у 
звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са 
одредбама Закона о високом образовању, одредбама Ста-
тута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута 
и општих аката Факултета.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ „НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ“
22421 Буђановци, Небојше Јерковића 1

тел./факс: 022/447-214
e-mail: osbudj@mts.rs

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

дана

Наставник разредне наставе и стручни 
сарадник - библиотекар

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник математике у редовној 
настави

са 88,89% радног времена

Наставник математике
у 1. циклусу функционалног основног 

образовања одраслих, са 84% радног времена

Наставник математике
у 2. и 3. циклусу функционалног основног 

образовања одраслих

УСЛОВИ: општи услови: предвиђени чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019, 6/2020 
и 129/2021): одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије); студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (лице из 
ове тачке мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; Оба-
везно образовање лица из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Степен и врста образовања 
мора бити у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19, 2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 
4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 6/22, 10/22, 15/22 и 
16/22); психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; 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; 
држављанство Републике Србије; знање српског језика и 
језика на коме се одвија образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати треба да приложе следеће докумен-
те: пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; био-
графију; диплому о стеченом високом образовању; уве-
рење о положеном стручном испиту- лиценци (достављају 
кандидати који имају положен стручни испит); извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; лична 
карта (очитана или фотокопија); уверења да кандидати 
нису осуђивани за дела из члана 139 став 1 тачка 3 зако-
на о основама система образовања и васпитања; лекарско 
уверење из члана 139 став 1 тачка 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања кандидат прибавља пре 
закључења уговора о раду; доказ о знању српског језика 
и језика на коме се одвија образовно-васпитни рад дос-
тављају само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику. (потребно је приложити оригинале или 
оверене фотокопије докумената, не старије од 6 месеци). 
Пријаве на конкурс се достављају поштом или лично на 
горе наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс ___ 
(навести назив радног места и проценат радног времена)“. 
Телефон за информације 022/447-214. Оглас је отворен 8 
дана од дана објављивања у листу „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

22000 Сремска Митровица
Деспота Бранковића 14

Поновљен оглас

Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да имао дговарајуће образовање у скла-
ду са чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и у складу са чланом 3 
тачка 9 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника 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 … и 16/22); члана 
17 и 19 Правилника о организацији и систематизацији 

Наука и образовање
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послова у ОШ „Свети Сава” Сремска Митровица; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик. 
Кандидат треба да испуњава услове прописане чл.139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: да има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) ито: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисцилпинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, 
при чему мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Кандидати треба да испуњавају и услове и у складу са 
члланом 3 тачка 9) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18, 11/19... и 16/22) и то: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломирани 
математичар - информатичар, професор математике и 
рачунарства, дипломирани математичар за математику 
економије, професор информатике математике, дипло-
мирани математичар - астроном, дипломирани математи-
чар - примењена математика, дипломирани математичар 
- математика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мастер мате-
матичар, мастер професор математике, мастер профе-
сор математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и математике, 
мастер професор информатике и математике, дипломира-
ни професор математике-мастер, дипломирани математи-
чар - мастер, дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломи-
рани математичар - професор математике, дипломира-
ни математичар - теоријска математика, дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Основи 
геометрије), професор хемије - математике, професор 
географије - математике, професор физике - математике, 
професор биологије - математике, професор математике 
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар, дипло-
мирани математичар - механичар, мастер професор пре-
дметне наставе, мастер математичар - професор матема-
тике, мастер инжењер примењене математике. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни - мастер треба да имају завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом из 
предмета геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно математике 
и информатике. Докази: оверену фотокопију дипломе, а 
за лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани - мастер доставља се и оверена копија 
дипломе о завршеним основним академским студијама на 
студијским програмима из области математике или при-
мењене математике (са положеним испитом из предме-
та геометрија или основи геометрије) или двопредмет-
не наставе математике и физике односно математике и 
информатике. уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српс-
ког језика доставља се само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику; доказ да кандидат 
није осуђиван, правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање или 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, за 
кривично дело примања мита или давања мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање (ориги-
нал или оверену фотокопију), наведени доказ кандидат 
прибавља од надлежне полицијске управе. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, за сва радна места доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја Републике Србије www.mpn.gov.rs и 

уз одштампан и попуњен пријавни формулар достављају 
школи наведене доказе. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Пријаве се достављају у затвореној коверти са 
назнаком „За конкурсну комисију- не отварати”, на адре-
су: Основна школа „Свети Сава”, 22000 Сремска Митрови-
ца, Деспота Бранковића 14. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити разматране.

СУБОТИЦА

ОИСШ „Др СВЕТОМИР БОЈАНИН”
24000 Суботица, Ивана Горана Ковачића 14

тел./факс: 024/553-037

Медицинска сестра – техничар
у посебним условима

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Службени гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 
и 95/2018 - аутентично тумачење) кандидат мора да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21) и чланом 11 
Правилника о врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС 
– Просветни гласник”, број 17/2018 и 6/2020). Кандидат 
мора: да има одговарајуће образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе само 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку). У радни однос може бити примљен кандидат који има 
одговарајуће образовање у складу са правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, 
бр. 17/18 и 6/2020) – медицинска сестра - техничар.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар са 
званичне интернет страници Министарства просвете. 
Уз пријавни формулар кандидати су дужни да приложе 
одговарајућу документацију којом се доказује испуње-
ност прописаних услова и то: диплому о стеченом одго-
варајућем образовању (оригинал или оверену копију); 
уверење о психичкој, физичкој и о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду; уверење из казнене евиденције МУП-а 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 
или злостављање 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, не старије од шест месеци 
(оригинал 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). Сви докази 
се прилажу у оригиналу или овереној фотокопији. Кан-
дидати који испуњавају услове за пријем у радни однос 
биће упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака. 
Разговор (интервју) са кандидатима обавиће се у просто-
ријама школе. Кандидати ће о датуму и тачном термину 
обављања психолошке процене у Националној служби за 
запошљавање, као и о датуму и термину разговора-интер-
вјуа 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 адресу елетронске поште, које су кандида-
ти навели у својим пријавама). Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
слати на адресу школе, у затвореној коверти са назнаком 

„Конкурс за пријем у радни однос за радно место меди-
цинска сестра – техничар у посебним условима”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Информације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе Весна Узелац, радним данима у периоду од 8 до 12 
часова, позивом на број 024/553-037.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
24210 Бајмок, Трг Маршала Тита 1

тел./факс: 024/762-013

Чистач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за заснивање 
радног односа из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/2018 – други закон, 10/2019, 6/20 и 129/21): 1) да 
има одговарајуће образовање, и то: основно образовање; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног 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 
понашањее; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик. Докази о испуњености услова из тачке 
1) и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се у 
виду оверених фотокопија, а доказ из тачке 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници Министар-
ства просвете Републике Србије. Одштампан формулар са 
документацијом из тачке 1) и 3)-5) кандидати достављају 
школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. 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 запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Решење о избору кандидата 
доноси директор школе у року у осам дана од достављаља 
образложене листе кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
15000 Шабац, Вука Караџића 14

тел. 015/343-326

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 
и 95/19 - аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3, 
4 и 5 и чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закони и 10/2019 и 06/2020 и 129/2021), посебне услове 
из Правилника о организацији и систематизацији послова 
у ОШ „Вук Караџић” Шабац број 431/22- 01 од 15.09.2022. 
године. Уз пријаву на конкурс доставити: 1) оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; 2) доказ да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (оригинал или 
оверену фотокопију); 3) уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 4) 
извод из матичне књиге рођених; 5) потврду да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 6) краћу биографију. Кандидат 
који буде изабран дужан је да пре закључења уговора о 
раду достави уверење о психичкој и здравственој способ-
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ности за рад са децом и ученицима-не старије од 6 месеци. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима вршиће Национална служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака а пре доношења одлу-
ке о избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. Пријаве на 
конкурс са потребним документима, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом се достављају у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу Основна школа 
“Вук Караџић” Шабац, Вука Караџића 14. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ

УЖИЧКА ГИМНАЗИЈА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 6

Поновљен оглас

Наставник социологије

Наставник физичког васпитања
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1) да су стекли одговарајуће високо образовање у складу 
са Законом основама система образовања и васпитања и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији; 
2) да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања мита 
или давања мита, за кривична дела из групе крвичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености 
услова под тачком 1), 3), 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ о испуњености услова под тачком 2) под-
носи кандидат који буде изабран пре закључења уговора 
о раду. Кандидати треба да доставе: пријаву на конкурс 
са кратким биографским подацима за заснивање радног 
односа-својеручно потписану; одштампан и попуњен 
пријавни формулар преузет са званичне интернет страни-
це Министарства просвете; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању (са основ-
них и мастер студија), оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно оверену фотокопију 
обавештења о положеном испиту за лиценцу наставника, 
васпитача и стручног сарадника; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених, а за удате и извод из матичне књиге 
венчаних (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о неосуђиваности (да лице није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање) оригинал или оверена фотокопија не 
старије од шест месеци које издаје надлежна полицијска 
управа; Доказ о познавању српског језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику, а доказ о томе 
треба да буде издат од стране високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената Доказ о о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности, не старије 
од 6 месеци, подноси кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду. Кандидати се упућују на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши Национална служба за запошљавање, Ужи-
це, применом стандардизованих поступака. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. У пријави, својеручно потписаној 
обавезно уписати адресу становања и контакт телефон. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса могу се поднети лично или поштом на горе 
наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА “НАДА МАТИЋ”
31000 Ужице, Хаџи Мелентијева бб.

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примеље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из овог става доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености ових услова саставни су део 
пријаве на конкурс, осим доказа из тачке 2) који се при-
бавља пре закључења уговора о раду. Наставник, васпи-
тач и стручни сарадник може да буде лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005.године. Лице из 
тачке 1) подтачка (2) овог става мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се може пронаћи на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију зајед-
но са попуњеним и одштампаним формуларом достављају 
Школи. Уз пријавни формулар доставља се следећа доку-
ментација којом се доказује испуњеност прописаних усло-
ва: диплома о стеченом одговарајућем образовању (канди-
дати који имају стечену диплому другог степена достављају 
и диплому са основних академских студија), извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); уверење о неосуђиваности (не старије од 
шест месеци); личну биографију (ЦВ). Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Сви документи морају да буду оригинали или ове-
рене копије. Пријаве на конкурс се могу поднети у року од 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих тесто-
ва. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове и доставља је директору у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Одлуку 
о избору кандидата донеће директор у року од осам дана 
од достављања образложене листе кандидата. Пријаве са 
доказима о испуњености услова предају се непосредно 
у секретаријату Школе или поштом на адресу ОШ “Нада 
Матић” Ужице, улица Хаџи Мелентијева б.б., са назнаком 
“Конкурс за пријем у радни однос”. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ“

31312 Мачкат
тел. 031/3830-255, 031/3834-002

Поновљен конкурс

Домар / мајстор одржавања
у матичној школи у Мачкату

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног одно-
са утврђених у члану 24 Закона о раду („Сл.гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) потребно је 
да кандидати испуњавају услове из члана 139 Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018-др.
закон и 6/2020): 1. да имају одговарајуће средње образо-
вање (најмање III степен машинске или електро стручне 
спреме); 2. да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља 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 да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик на ком се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: докази о испуњености услова за радно место 
домара/мајстора одржавања из тачака 1, 3, 4 и 5 дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ о знању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад је диплома (доставља се 
приликом доказивања степена и врсте стручне спреме).Уз 
пријаву кандидати треба да доставе следећа документа: 
диплому о одговарајућој стручној спреми (оверена фото-
копија не старија од шест месеци), уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених (не старије од шест месеци), уверење о неосуђи-
ваности (не старије од шест месеци). Фотокопије морају 
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Уз пријавни формулар који се пре-
узима са сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидати достављају потребну документа-
цију у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Конкурс спроводи комисија именована од стране 
директора школе. Пријаве на конкурс доставити лично 
или путем поште на адресу ОШ ”Миливоје Боровић” Мач-
кат, 31312 Мачкат.

ВАЉЕВО

ОШ „ВОЈВОДА ЖИВОЈИН МИШИЋ“
14202 Рајковић

тел. 014/3428-469

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу Крчмар

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
чл. 24 став 1 Закона о раду (Сл. гласник РС, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 став 
1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и став 2, чланом 142 став 
1 и 4 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021): 1) да 
има одговарајуће образовање према одредбама Правил-
ника 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); 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 три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављње малолетног лица 
или родоскрнуће, за кривична дела примања и давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик); 6) у складу са чланом 142 
став 1 да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
става 1 члана 142 Закона о основама система образовања 

Наука и образовање
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и васпитања, а кандидат који нема образовање из члана 
142 став 1 обавезан је да стекне у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу.

ОСТАЛО: Уз одштампани и читко попуњен пријавни фор-
мулар који се може преузети на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања доставити: пријаву 
на конкурс са основним биографским подацима (својеручно 
потписана); оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању или уверења о стеченом високом образовању 
(кандидат који има стечено високо образовање на студија-
ма другог степена доставља оверену фотокопију дипломе 
другог степена и оверену фотокопију дипломе основних 
академских студија); оригинал или оверену фотокопију 
доказа да кандидат 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 
системом преноса бодова, односно доказ о положеним 
испитима из педагогогије и психологије или доказ о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за 
кандидате који поседују наведени доказ); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; уверење из 
казнене евиденције надлежне полицијске управе: да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (оригинал или оверену фотоко-
пију - не старије од шест месеци); доказ да кандидат није 
под истрагом, уверење из суда да против кандидата није 
спроведена истрага нити кривични поступак (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од шест месеци); доказ о 
познавању српског језика (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на српском језику). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата, који се упућују на проверу 
психофизичке способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. По достављеном извештају са 
кандидатима ће се обавити разговор. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова за пријем у радни однос 
доставити лично или поштом на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс – за наставника разредне наставе у 
ИО Крчмар“. Неуредне, непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
 СА ДОМОМ УЧЕНИКА

“ВАЉЕВО”
14000 Ваљево, Владике Николаја 54

тел. 014/225-740

Наставник предметне наставе 
математика

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члан 139 
и члан140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020, 
129/2021) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр: 4/2022) и то да: 1. је стекао одговарајуће 
високо образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по 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. 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 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-
торско понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат треба да достави: пријаву на конкурс са 
основним биографским подацима (својеручно потписану); 

одштампан и попуњен пријавни формулар преузет са зва-
ничне интернет странице Министарство просвете Републике 
Србије; оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оригинал (не старије од шест месеци) или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених; ори-
гинал (не старије од шест месеци) или оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оригинал уверење да кандидат 
није осуђиван за дела прописана члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од шест месеци); оригинал уверење да за кандидата 
није утврђено дискриминаторно понашање у складу са Зако-
ном о забрани дискриминације (“Сл. гласник РС” бр. 22/2009, 
52/2021) не старије од шест месеци; доказ о познавању српс-
ког језика на коме се остварује образовно-васпитни рад под-
носи кандидат који није стекао диплому на српском језику, а 
доказ треба да буде издат од стране високошколске устано-
ве за издавање таквих докумената (оригинал или оверена 
фотокопија). Фотокопије које се подносе морају бити овере-
не од стране надлежног органа, у супротном неће се узети 
у разматрање, као и непотпуне и неблаговремене пријаве. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
здравственој способности, не старије од шест месеци. Пода-
ци који се прикупљају у току конкурсног поступка биће иско-
ришћени искључиво у сврху обраде података у конкурсном 
поступку у складу са Законом о заштити података о личности 
(“Сл. гласник РС” бр. 87/2018). Пријаве се достављају непо-
средно секретаријату школе или поштом на горе наведену 
адресу. Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на телефон број 014/225-740.

ВРАЊЕ

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА 
17500 Врање, Милунке Савић бб.

тел. 017/423-630, 422-425

Наставник органске хемије
за 13,57% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене преко 
60 дана, до повратка запослене са боловања, 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

Наставник хемијске групе предмета 
(инструменталне методе анализе, 

машине апарати и операције, 
технолошке операције, неорганска хем. 
технологија, прерада и одлаг. отпадних 

вода) 
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са боловања

Помоћни наставник у хемијској 
лабораторији

за 14% радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутне запослене преко 60 дана, 

односно до повратка запослене са одсуства 
ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу 
степена стручне спреме у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања настаника, стручних сарадника и 
помоћних нставника у стручним школама у подручју рада 
Хемија, неметали и графичарство.

Наставник енглеског језика
за 22,22% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу 
степена стручне спреме у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама.

Наставник текстилне групе предмета 
(конструкција одеће, естетско 

обликовање, савремено одевање)
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у погледу 
степена стручне спреме у складу са Правиником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Текстилство и кожарство.

Организатор практичне наставе
са 20% радног времена, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са боловања, породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Могу да конкуришу лица која имају следеће обра-
зовање: дипломирани инжењер организације рада, дипло-
мирани инжењер технологије, дипломирани инжењер 
шумарства, дипломирани инжењер, дипломирани хемичар, 
инжењер кожарства, дипломирани хемичар-смер хемијско 
инжењесрство, дипломирани инжењер органско хемијске 
технологије и полимерног инжењерства, дипломирани 
хемичар опште хемије. 

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова за заснивање рад-
ног односа прописаних чланом 24 Закона о раду (“Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17и 
95/18), треба да испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 129/2021). У радни 
однос могу бити примљена лица која испуњавају одређене 
услове: 1. да поседују одговарајуће високо образовање (на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
(2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена који комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, при чему треба 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 четри године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не), 2. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђивана 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће; за кривична дела примања 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 кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. 
да имају држављанство Републике Србије, 5. да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: пријавни фор-
мулар (кандидати преузимају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министартсва просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС и заједно са осталом документацијом 
достављају школи); оригинал или оверену копију дипломе, 
односно уверење, којим се доказује одговарајуће образо-
вање за радна места наставник технолошке групе предмета, 
наставник социологије и наставник социологије са правима 
грађана, сведочанство о завршеном средњем образовању 
за радно место помоћни наставник, оригинал уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оргинал или оверена копија). Доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица иии родоскврнуће, за кривична 
дела примање иии 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 (извод из казнене евиденције 
МУП-а Србије, оргинал или оверена копија не старија од 6 
месеци). Одговарајући доказ којим се доказује знање српског 
језика, сходно члану 141 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику). Пријаве 
(пријавни формулар) са потребним доказима о испуњености 
услова за пријем, односно заснивање радног односа, слати 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: 
Хемијско-технолошка школа у Врању, 17500 Врање, Милун-
ке Савић бб., са ознаком: „За конкурс” или лично доставити 
управи школе. Пријаве које не испуњавају услове конкурса 
у погледу прописаног степена и врсте образовања, односно 
одговарајућег образовања, прописаног занимања (стручног 
назива), пријаве које буду непотпуне (не садрже све захте-
ване доказе о испуњености услова конкурса) и неблаговре-
мене, неће се узимати у разматрање приликом одлучивања 
у поступку пријема у радни однос. Информације поводом 
конкурса могу се добити на телефон: 017/422-425 и 423-630.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
“САМИ ФРАШЕРИ”
Бујановац, село Лучане

тел. 062/8786-804

1. Наставник технике и технологије

2. Наставник српског као нематерњег 
језика у вишем циклусу
са 61,11% радног времена

3. Наставник математике
са 88,89% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) треба да 
испуњава и посебне услове прописане у чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, као и усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(наставници) и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова, односно да: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Одгова-
рајуће образовање је образовање које је стечено у складу 
са чланом 140 Закона о основома система образовања и 
васпитања, односно: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 2 тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. 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: Документа која се достављају уз пријаву за кон-
курс: оригинал или оверена фотокопија дипломе о стече-
ном образовању (са мастер студија и основних академских 
студија); оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
уверење да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а, 
не старије од 6 месеци); оригинал или оверена фотокопија 
сведочанства из основне или средње школе или потврда из 
тих школа из које се види да је кандидат изучио предмет 
српски језик (за кандидате који су образовање стекли на 
албанском језику), а за кандидате који су стекли образо-
вање на српском – уверење (доказ) да је положио испит из 
албанског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе, обзиром да се образовно-васпитни рад остварује 
на албанском језику; лекарско уверење доставља само кан-
дидат који буде изабран, накнадно, пре закључења угово-
ра; оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; кратка биографија. Кандидат за предмет 
српски као нематерњи језик доставља и доказе да је поло-
жио испите из Методике с основама глотодидактике, Мето-
дике наставе српског као нематерњег језика и Лингвистику 
у контакту (Контактну лингвистику, Теорију језика у кон-
такту) (за лица из члана 3 става 1 тачка 1б, подтач. 3) - 20) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи, као и уверење да је 
савладао обуку за наставу српског као нематерњег језика у 
трајању од 20 сати у организацији Завода за унапређивање 
образовања и васпитања - Центар за професионални раз-
вој запослених у образовању. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-

ним формуларом доставља школи. Настава се изводи на 
албанском језику. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
могу се поднети лично у затвореној коверти или препо-
рученом поштом на адресу школе: ОШ “Сами Фрашери”, 
Лучане, 17520 Бујановац, са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос”. Ближа обавештења о конкурсу могу се доби-
ти од секретара школе, на телефон бр. 062/8786-804.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

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

Наставник гитаре

УСЛОВИ: У смислу члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон, 6/2020 и 
129/2021), у радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и то ако 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 Републи-
ке Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Одговарајуће образовање има 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање на 
студијама другог степена, (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005.) предвиђено чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Ближи усло-
ви у погледу степена и врсте образовања за наставника 
основне музичке школе, односно за послове наставника 
гитаре предвиђени су Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 18/2013, 2/2017, 9/2019, 
1/2020, 9/2020 и 18/2020).

ОСТАЛО: Уз потписану пријаву са биографијом, кандидат 
треба да достави, у оргиналу или овереној фотокопији, сле-
дећа документа: диплому о стеченом образовању и додатак 
дипломи (за завршене мастер студије), односно уверење о 
дипломирању уколико диплома још није издата; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); очитану личну карту; да лице зна српски 
језик (доказ је приложена диплома о стеченом образовању, 
а уколико је диплома стечена на другом језику доказ је 
потврда или сведочанство средње школе); уверење поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван за кривична дела 
наведена у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци), доказ 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(кандидат који не поседује лиценцу дужан је да је стекне у 
року од две године од пријема у радни однос). Изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду доставља лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства про-
свете на адреси: https://prosveta.gov.rs/skolski-i-studentski-
zivot/zaposljavanje-u-prosveti/ који се одштампан доставља 
школи заједно са потребном документацијом. Кандидати 
који буду позвани од стране школе дужни су да приступе 
провери психофизичких способности коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом стандардизо-
ваних поступака. Кандидати су дужни да у пријави наведу 
контакт телефон, како би били обавештени о поступку про-
вере психофизичких способности. Пријаве кандидата који 
не приступе провери психифизичких способности неће се 
разматрати. Документа се предају путем поште или непо-
средно у секретаријату школе. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос и подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса са назнаком ”Конкурс 
за наставника”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу: Школа 
за основно музичко образовање и васпитање, 17520 Буја-
новац, Карађорђа Петровића 294. Телефон за информа-
ције 017/854-076.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

26370 Хајдучица, Валентова 3

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
у члану 122 139 и члану 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/21), у даљем 
тексту: Закон. За директора ОШ „Јован Јовановић Змај” 
Хајдучица, може бити изабрано лице које има одгова-
рајуће високо образовање стечено на: 1) студијама дру-
гог степена мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије (студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука у ком случају је неопходна 
завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета) или 2) основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога школе; које поседује дозволу за 
рад (лиценце) за наставника, васпитача или стручног 
сарадника; које поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; које 
поседује држављанство Републике Србије; које зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад у 
школи; које поседује лиценцу за директора школе (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); које 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања у школи, после стеченог одго-
варајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, за директора школе може да бити изабра-
но лице које, уз испуњеност осталих горе наведених 
услова, има одговарајуће образовање из члана 140 став 
3 Закона, то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односо струковне 
и специјалистичке студије) или на студијама у трајању 
од три године, или више образовање, за наставнике те 
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
школе и најмање десет година рада у школи, после сте-
ченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узети у разматрање, као и фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног орга-
на (јавног бележника, градске или општинске управе, 
суда). Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
биографске податке, односно радну биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(дозволи за рад); положен испит за директора (пријава 
се неће сматрати непотпуном уколико кандидат нема, па 
ће изабрани кандидат бити у обавези да положи испит 
за директора у року од две године); потврда о годинама 
рада после стеченог одговарајућег образовања (ориги-
нал); лекарско уверење (не старије од 6 месеци); уве-
рење о некажњавању из суда и СУП-а за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и из привредног 
суда да није осуђиван за привредни преступ (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверена фотокопија; доказ о знању српског језика 
(осим кадидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику); доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
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(само кандидати који су претходно обављали дужност 
директора). Пријаве доставити на горе наведену адресу, 
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за директо-
ра школе”, лично или поштом. Ближе инфорације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе на телефон 
013/864-103.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО СТОЈАНОВИЋ”

26348 Врачев Гај, Марка Стојановића 222

Домар – мајстор одржавања
за рад у матичној школи у Врачев Гају

УСЛОВИ: трећи или четврти степен стручне спреме, поло-
жен стручни испит за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници). Поред 
општих услова кандидати треба да испуњавају следеће 
посебне услове: да имају психичку и физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, да нису пра-
воснажном пресудом осуђивани за кривична дела за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик. Кандидат је дужан да попу-
ни пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који 
у штампаној форми доставља уз конкурсну документацију. 
Уз пријаву кандидати прилажу: диплому о стеченој струч-
ној спреми (оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци); уверење о стручној оспособљености (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија, не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старија од 
6 месеци); уверење надлежне полицијске управе да про-
тив њих није изречена правноснажна пресуда; биографију 
у штампаном облику. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност са децом и ученицима - лекарско 
уверење, подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Пријавни формулар са потреб-
ном документацијом може се донети лично или доставити 
поштом у затвореној коверти на адресу: Основна школа 
“ Марко Стојановић” Врачев Гај, Марка Стојановића 222. 
Контакт телефон: 013/856-197. Одредбом члана 9 и члана 
103 Закона о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС”, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, осим 
ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Потребно је да учесник конкурса, поред документације коју 
доставља у писаној изјави наведе за коју се од предвиђе-
них могућности опредељује, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција (у овој изјави мора 
навести име и презиме, датум рођења, ЈМБГ и име роди-
теља.) или да ће то кандидат учинити сам. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “МЛАДОСТ”
26300 Вршац, Омладински трг бб.

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Образовно-васпитни рад у школи се остварује 
на српском језику. Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање предвиђено 
Правилником о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Младост“ у Вршцу број: 456/1 од 07.09.2018. године, 
број: 25/4 од 21.01.2019. године, број: 341/2 од 10.06.2019. 
године, број: 499/1 од 02.09.20219. године, број: 404/1 од 
01.09.2020. године и број: 411/1 од 08.09.2021. године, 
односно да: има основно образовање, I степен стручне 
спреме; 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 

и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије, 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.
gov.rs/ и заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи у оригиналу или овереном препису/
фотокопији следећу документацију: потписану биогра-
фију (ЦВ); извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству не старије од шест месеци; диплому / све-
дочанство или уверење о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи доставља само канди-
дат који није стекао образовање на српском језику, ако 
је кандидат стекао одговарајуће образовање на српском 
језику сматра се да је достављањем дипломе / сведочан-
ства или уверења о одговарајућем образовању доставио 
доказ да зна српски језик; доказ о неосуђиваности однос-
но уверење из казнене евиденције о неосуђиваности 
издато у надлежној полицијској управи МУП-а Републике 
Србије, не старији од шест месеци. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способностима за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат по коначности одлуке о избору кандидата, а 
пре закључења уговора о раду. 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 психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. О датуму провере 
психофизичких способности кандидати ће бити благовре-
мено обавештени од стране школе. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима, обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Пода-
ци о кандидатима биће коришћени 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 пуб-
ликацији „Послови„ Националне службе за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве на конкурс са пријавним формуларом 
и траженом документацијом могу се поднети лично или 
поштом на горе наведену адресу. Додатне информације 
могу се добити на телефон: 013/830-721.

Наставник информатике и рачунарства
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Образовно-васпитни рад у школи се остварује на 
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („ Служ-
бени гласник РС – Просветни гласник „ бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019, 
2/2020, 8/2020, 16/2020, 19/2020, 3/2021, 4/2021, 17/2021, 
18/2021, 1/2022, 2/2022, 5/2022, 6/2022, 10/2022, 15/2022 и 
16/2022), односно да је стекао одговарајуће високо образо-
вање 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; или 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо бразовање до 10. септембра 2005. године 
и да је: професор, односно дипломирани професор (са 
завршеним основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године у области информати-
ке, математике, физике, електротехнике, машинства или 
техничког образовања); професор, односно дипломирани 
професор (са завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, двопре-
дметне студије, где је један предмет обавезно информати-
ка); дипломирани математичар, дипломирани физичар, 
дипломирани информатичар (сви смерови и одсеци, са 
завршеним основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године); дипломирани 

инжењер (са завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године у области 
информатике, информационих технологија, организацио-
них наука, електротехнике и рачунарске технике); дипло-
мирани економиста (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не у области информатике); мастер професор у области 
информатике, математике, физике, електротехнике, 
машинства; мастер професор (двопредметне студије) где је 
један предмет обавезно информатика; мастер математи-
чар, мастер физичар, мастер информатичар (свих смерова 
и одсека); мастер инжењер у области информатике, инфор-
мационих технологија, организационих наука, електротех-
нике или рачунарске технике; мастер економиста у области 
информатике; мастер дизајнер медија у образовању; мас-
тер библиотекар-информатичар; мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије првог степена 
из области информатике, информационих технологија, 
математике, физике, организационих наука, електротехни-
ке или рачунарске технике); мастер инжењер машинства. 
Лица која су стекла академско звање мастер морају да 
имају у оквиру завршених основних академских студија 
положено најмање пет испита из информатичких предме-
та, од тога најмање један из области Програмирање и два 
предмета из једне или две следеће области - Математика 
или Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада из предмета Информатика и рачу-
нарство може да изводи и лице које је на основним студија-
ма у трајању од четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, савладало програм рачунарства и информатике у 
трајању од најмање четири семестра. Уколико школа преу-
зимањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем 
које испуњава услове из ст. 1-3 ове тачке, наставу и друге 
облике образовно -васпитног рада за предмет Информати-
ка и рачунарство може да изводи и: мастер учитељ, који је 
током студија остварио 90 ЕСПБ бодова из области инфор-
матике и рачунарства; лице које је стекло стручни назив 
струковни специјалиста, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 7. октобра 2017. године, ако у оквиру 
завршених студија има положено најмање пет информа-
тичких предмета (од тога најмање један из области Програ-
мирање и најмање два предмета из једне или две следеће 
области - Математика или Теоријско рачунарство). Обавез-
но образовање лица из члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бододва. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из горе наведених дисциплина. 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за 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) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, просвете, науке и техно-
лошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/ и заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи 
у оригиналу или овереном препису/фотокопији следећу 
документацију: потписану биографију (ЦВ); извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству не старије од 
шест месеци; диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању; лица која су стекла академско звање 
мастер у обавези су да доставе и уверење или диплому о 
претходно завршеним основним академским студијама са 
најмање пет положених испита из информатичких предме-
та, од тога најмање један из области - програмирање и два 
предмета из једне или две следеће области - математика 
или теоријско рачунарство, односно 90 остварених ЕСПБ 
бодова из области информатике и рачунарства (за мастер 
учитељ); доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова издат од стране одговарајуће висо-
кошколске установе, односно уверење или други одгова-
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рајући документ о положеном испиту из педагогије и 
психологије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту односно о положеном испиту за лиценцу, кандидат 
који нема образовање ово образовање обавезан је да га 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Доказ о знању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, односно доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе доставља само кандидат који није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику, ако је кан-
дидат стекао одговарајуће образовање на српском језику 
сматра се да је достављањем дипломе или уверења о одго-
варајућем образовању доставио доказ да зна српски језик; 
доказ о неосуђиваности односно уверење из казнене еви-
денције о неосуђиваности издато у надлежној полицијској 
управи МУП-а Републике Србије, не старији од шест месе-
ци. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способностима за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) подноси изабрани кандидат по коначности одлуке о 
избору кандидата, а пре закључења уговора о раду. Кон-
курсна комисија коју именује директор утврђује испуње-
ност 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 способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. О 
датуму провере психофизичких способности кандидати ће 
бити благовремено обавештени од стране школе. Конкурс-
на 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, обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. Подаци 
о кандидатима биће коришћени искључиво у сврху обраде 
података у конкурсном поступку у складу са Законом о 
заштити података о личности. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„ Послови „ Националне службе за запошљавање. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве на конкурс са пријавним формуларом и траженом 
документацијом могу се поднети лично или поштом на горе 
наведену адресу. Додатне информације могу се добити на 
телефон: 013/830-721.

ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник практичне наставе машинске 
групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат за поменуто радно место поред општих 
услова из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење) за заснивање радног одно-
са мора да испуњава и услове прописане чланом 139 („Сл. 
гласник” бр. 88/17 и 27/18 – и др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) и то: 1) да има одговарајуће образовање складу 
са чланом 140 став 1 и став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања и важећем Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Машинство и обрада метала („Сл. гласник” бр. 4/22 
и 15/22) 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат попуња-
ваја формулар за пријем у радни однос у установи обра-
зовања и васпитања који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (уписати број телефона / мејл адресу). Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе (односно уверења уколико 
диплома није издата) о стеченом одговарајућем степену 
и врсти образовања; доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-

рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова (уверење са високошколске 
установе, односно уверење о положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно уверње о положеним 
стручном испиту / испиту за лиценцу – јер се сматра да 
наставник који је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има ово образовање) доставља кандидат који 
ово образовање поседују, кандидат који не поседује ово 
образовање биће обавезан да га стекне у року од једне, 
највише две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу у складу са чланом 
142 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања; уверење о неосуђиваности надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија), не старије од 
3 месеци, уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија), не старије од 6 месеца, извод из матич-
не књиге рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија), уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику доставља доказ (уверење или потврду) 
да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; биографија. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност улова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана, биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака о чему ће 
кандидати бити обавештени путем телефона на бројеве 
које су навели или на наведене мејл адресе. Конкурсна 
комисија ће сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене и обавити 
разговор са њима. О терминима за разговор кандидати 
ће бити обавештени путем телефона на бројеве које су 
навели или на наведене мејл адресе. Конкурсна коми-
сија доставља директору образложену листу кандидата 
након обављеног разговора. Директор школе ће донети 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
достављања образложене листе кандитада. Лекарско 
уверење - доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве за конкурс са потребном документацијом доста-
вити поштом или лично на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс за радно место наставника практичне 
наставе машинске групе предмета”. Информације о кон-
курсу могу се добити од секретара школе путем телефона 
030/463-391.

СРЕДЊА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Шеф рачуноводства
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 Закона о раду („Службени гласник РС бр. 24/05, 
61/05, 75/14, 13/17- Одлука УС, 113/17 и 95/18- аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС бр. 88/17, 27/18- др 
закони, 10/19, 6/20 и 129/21), односно: 1) да има високо 
образовање из области економије на основним студијама 
у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на студија-
ма у трајању до три године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузет-
но средње образовање и радно искуство на тим пословима 
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе (најмање пет 
година радног искуства на пословима са средњим обра-
зовањем и знање рада на рачунару); 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО:Кандидат попуњава формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (уписати број телефона / мејл адре-
су). Уз пријавни формулар кандидат доставља следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе (односно уверења 
уколико диплома није издата) о стеченом одговарајућем 
степену и врсти образовања; уверење о неосуђиваности 
надлежне полицијске управе (оригинал или оверена фото-
копија), не старије од 3 месеца, уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија), не старије од 6 месе-
ца, извод из матичне књиге рођених са холограмом (ориги-
нал или оверена фотокопија), уколико кандидат није стекао 
образовање на српском језику доставља доказ (уверење или 
потврду) да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе; биографију. Уверења 
која се достављају не смеју бити старија од 6 месеци. Кон-
курсна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана, биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака о чему ће кандидати бити 
обавештени путем телефона на бројеве које су навели или 
на наведене мејл адресе. Конкурсна комисија ће сачинити 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене и обавити разговор са њима. О терминима за 
разговор кандидати ће бити обавештени путем телефона на 
бројеве које су навели или на наведене мејл адресе. Дирек-
тор школе доноси решење о избору кандидата по конкурсу у 
року од осам дана од дана достављања образложене листе 
обављеног разговора. Лекарско уверење - доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона: 030/463-391. Пријаве се дос-
тављају на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс за 
радно место шефа рачуноводства на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 дана”.

ОМШ “ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ”
19350 Књажевац, Кеј Вељка Влаховића 19

тел. 019/730-412

Наставник трубе
са 50% радног времена

Наставник гитаре
УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног одно-
са, прописаних Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), 
потребно је да кандидат испуњава и посебне услове, про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017, 
27/2018, 10/2019, 6/2020) и то да: 1. да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 18/2013, 
2/2017, 9/2019 и 1/2020); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачка 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се 
уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Уз пријавни форму-
лар са званичне интернет странице (обавезно уписати број 
телефона / имејл адресу), потребно је да кандидат достави 
следећу документацију: - кратку биографију (ЦВ), оверену 
фотокопију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи („Сл. гласник РС 
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- Просветни гласник“, број 18/2013, 2/2017, 9/2019 и 1/2020), 
уверење о неосуђиваности кандидат прибавља у надлежној 
полицијској управи МУП-а - не старије од 6 месеци, у ориги-
налу или овереној копији. Оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених на прописаном обрасцу 
са холограмом, уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 
очитану личну карту, доказ о знању српског језика као јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи дос-
тавља се само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) прилаже 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду испунили услове, у року од осам дана, биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака о чему ће 
кандидати бити обавештени путем телефона на бројеве које 
су навели или на наведене мејл-адресе. Конкурсна коми-
сија ће сачинити листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене и обавити разговор са њима. 
О терминима за разговор кандидати ће бити обавештени 
путем телефона на бројеве које су навели у или на наведе-
не имејл адресе. Конкурсна 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 школе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од осам дана од дана пријема 
образложене листе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање као и пријаве оних кандидата 
који не испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са конкурсом траженим доку-
ментима и доказима о испуњавању услова, доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се дос-
тављају лично или поштом на горе наведену адресу, са наз-
наком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе или на телефон: 019/730-412.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

19350 Књажевац, Карађорђева 52
тел. 019/730-350

Оглас објављен у публикацији “Послови” (број 1031) од 
15.03.2023. године поништава се у целости.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19350 Књажевац, Карађорђева 52

тел. 019/730-350

Наставник предметне наставе из 
предмета право у подручју рада 

Економија, право и администрација
са 15% радног времена, на одређено време, 

преко 60 дана, ради замене запосленог који је 
изабран за директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Економија, право и админи-
страција („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 
4/22 и 14/22).

Наставник предметне наставе из 
предмета Устав и право грађана

са 5% радног времена, на одређено време, 
преко 60 дана, ради замене запосленог који је 
изабран за директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, број 4/22, 14/22 и 15/22).

Наставник предметне наставе из 
предмета канцеларијско пословање 
у подручју рада Економија, право и 

администрација
са 20% радног времена, на одређено време, 

преко 60 дана, ради замене запосленог који је 
изабран за директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Економија, право и админи-
страција („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 
4/22 и 14/22).

Наставник предметне наставе из 
предмета предузетништво у подручју 

рада Машинство и обрада метала
са 20% радног времена, на одређено време, 

преко 60 дана, ради замене запосленог који је 
изабран за директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Машинство и обрада метала („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, број 4/22 и 15/22).

Наставник предметне наставе из 
предмета предузетништво у подручју 

рада Геодезија и грађевинарство
са 20% радног времена, на одређено време, 

преко 60 дана, ради замене запосленог који је 
изабран за директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 5/22 од 
14.06.2022.године).

Наставник предметне наставе из 
предмета предузетништво у подручју 

рада Текстилство и кожарство
са 10% радног времена, на одређено време, 

преко 60 дана, ради замене запосленог који је 
изабран за директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Текстилство и кожарство 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 4/22 и 
15/22).

Организатор практичне наставе
са 10% радног времена, на одређено време, 

преко 60 дана, ради замене запосленог који је 
изабран за директора школе у првом мандату

УСЛОВИ: Уредба 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 Правилник о организацији и систе-
матизацији послова и радних задатака за шк. 2022/23. годину.

Наставник предметне наставе за 
предмете трговинско пословање са 
15% радног времена и менаџмент - 

изборни предмет са 10% радног времена 
у подручју рада Економија, право и 

администрација
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Економија, право и админи-
страција („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 
4/22 и 14/22).

Наставник предметне наставе за 
предмете агенцијско и хотелијерско 

пословање (вежбе, практична настава 
и блок) са 50% радног времена и 

професионална пракса са 6,9% радног 
времена у подручју рада Трговина, 

угоститељство и туризам
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 
4/22 и 14/22).

Организатор практичне наставе
са 20% радног времена, на одређено време, 

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

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Уредба о каталогу радних места у јавним служба-
ма и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник 
РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18) и Правилник о организацији и 
систематизацији послова и радних задатака за шк. 2022/23. 
годину.

Наставник стручних предмета 
грађевинске струке

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

запосленог са боловања

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Геодезија и грађевинарство 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 5/22 од 
14.06.2022.године).

Наставник стручних предмета економске 
струке

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

запосленог са боловања

УСЛОВИ: Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Економија, право и админи-
страција („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 
4/22 и 14/22).

ОСТАЛО: 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): да има високо обра-
зовање стечено на: 1. 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, 
уз завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, 2. на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат подноси пријаву у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса на пријавном 
формулару који се преузима са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, уз који се доставља потреб-
на документација, односно докази о испуњености услова 
за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одговарајућем 
образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ да кан-
дидат 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 висо-
кошколске установе). Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности (лекарско уверење) доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Осим 
наведеног, кандидати достављају и извод из матичне књи-
ге рођених (оверену фотокопију или оригинал) као и краћу 
радну биографију. Кандидати за радно место организато-
ра практичне наставе достављају и доказ о петогодишњем 
радном искуству у струци или области образовања, сход-
но Каталогу радних места у просвети. По завршетку кон-
курса примљена документација се не враћа кандидатима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријава се може поднети у просторијама школе 
или предати препорученом поштом на адресу Техничка 
школа, Књажевац, Карађорђева 52, са назнаком “За кон-
курсну комисију”. Сва додатна питања поставити на мејл: 
tehknjaz.sekretar@gmail.com.
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ЗРЕЊАНИН

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел. 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе интерне 
медицине

са 50% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања које 
је стекло: а) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, уз претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; б) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама у подручју рада 
здравство и социјална заштита („Службени гласник РС 
– Просветни гласник, број 4/22): доктор медицине, спе-
цијалиста интерне медицине; специјалиста доктор меди-
цине, специјалиста интерне медицине; 2. има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. ума држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степе-
ну стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању првог степена. Када је образовање стечено у некој 
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотоко-
пију решења министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања). Када је обра-
зовање стечено у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; доказ о испуњавању услове из 
члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања односно да је лице стекло основно, 
средње, више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит 

из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) – српски 
језик; оригинал или оверена фотокопија уверења (извода 
из казнене евиденције) Министарства унутрашњих посло-
ва 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 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се 
шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска 
школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2a, са назнаком „За 
конкурс“. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-
270 и 023/533-273. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Уколико 
кандидат не дође на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. У року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе обавља разговор 
са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити. Коми-
сија образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове доставља директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима, а директор школе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе. Решење о 
избору кандидата се, када постане коначно, оглашава на 
званичној интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете.

Наставник предметне наставе хирургије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду (Сл. гласник РС, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
здравство и социјална заштита („Службени гласник РС – 
Просветни гласник, број 4/22): доктор медицине, специја-
листа опште хирургије или једне од хируршких грана; - спе-
цијалиста доктор медицине, специјалиста опште хирургије 
или једне од хируршких грана; 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 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 коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће висо-
ко образовање по прописима који уређују високо образо-
вање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог 
степена. Када је образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образовање стечено 
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у иностран-
ству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да је лице стекло основно, средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2a, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број 023/533-270 и 023/533-273. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкур-
сом тражене услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Уколико кандидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. У року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе обавља разговор 
са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити. Комисија 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
доставља директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима, а директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Решење о избору 
кандидата се, када постане коначно, оглашава на званич-
ној интернет страници Министарства надлежног за послове 
просвете.

Наставник предметне наставе анатомије 
и физиологије

са 90% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду (Сл. гласник РС, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 

Наука и образовање
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139 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, уз претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада здравство и социјална заштита („Службени гласник 
РС – Просветни гласник, број 4/22): доктор медицине; 2. 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће висо-
ко образовање по прописима који уређују високо образо-
вање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог 
степена. Када је образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образовање стечено 
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање посло-
ва наставника, васпитача, односно стручног сарадника 
(члан 143 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања). Када је образовање стечено у иностран-
ству, кандидат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да је лице стекло основно, средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2a, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број 023/533-270 и 023/533-273. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система образовања 

и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкур-
сом тражене услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Уколико кандидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. У року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе обавља разговор 
са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити. Комисија 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
доставља директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима, а директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Решење о избору 
кандидата се, када постане коначно, оглашава на званич-
ној интернет страници Министарства надлежног за послове 
просвете.

Наставник предметне наставе 
здравствене неге

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 20,71% радног 

времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду (Сл. гласник РС, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 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 образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада здравство и социјална заштита („Службени 
гласник РС – Просветни гласник, број 4/22): виша меди-
цинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге; специјалиста струковна 
медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мас-
тер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег 
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; 
виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицин-
ски техничар; дипломирани организатор здравствене неге; 
дипломирани организатор здравствене неге - мастер; мас-
тер организатор здравствене неге; мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене основне академске 
студије у области здравства); струковна медицинска сестра 
- бабица. Лице треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада Здравство и социјална зашти-
та. 2. има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степену 
стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће висо-

ко образовање по прописима који уређују високо образо-
вање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог 
степена. Када је образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образовање стечено 
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања). Када је образовање стечено у иностранству, кан-
дидат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања); оригинал или оверена 
фотокопија дипломе о претходно стеченом средњем обра-
зовању у подручју рада Здравство и социјална заштита; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; доказ о испуњавању услове из чла-
на 139 став 1тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да је лице стекло основно, средње, 
више или високо образовање на језику на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(оригинал или оверена фотокопија) – српски језик; ориги-
нал или оверена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова којим кан-
дидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 15 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом или пре-
дају лично на адресу: Медицинска школа, 23000 Зрењанин, 
Новосадска 2a, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број 023/533-270 и 023/533-273. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, у року од осам дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкур-
сом тражене услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Уколико кандидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима сматраће се да је 
пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову пријаву 
одбацити. У року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе обавља разговор 
са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити. Комисија 
образложену листу свих кандидата који испуњавају услове 
доставља директору у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима, а директор школе доноси 
решење о избору кандидата по конкурсу у року од осам 
дана од достављања образложене листе. Решење о избору 
кандидата се, када постане коначно, оглашава на званич-
ној интернет страници Министарства надлежног за послове 
просвете.

Наставник предметне наставе 
здравствене неге

на мађарском наставном језику, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана, са 79,29% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду (Сл. гласник РС, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/18 – аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са 
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чланом 140 Закона о основама система образовања које је 
стекло а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 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 образовањем на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада здравство и социјална заштита („Службени 
гласник РС – Просветни гласник, број 4/22): виша меди-
цинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге; специјалиста струковна 
медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мас-
тер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег 
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; 
виша медицинска сестра хируршког смера; виши медицин-
ски техничар; дипломирани организатор здравствене неге; 
дипломирани организатор здравствене неге - мастер; мас-
тер организатор здравствене неге; мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене основне академске 
студије у области здравства); струковна медицинска сестра 
- бабица. Лице треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада Здравство и социјална зашти-
та. 2. има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5.зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs), оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и степе-
ну стручне спреме. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању првог степена. Када је образовање стечено у некој 
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат доставља и оверену фотоко-
пију решења министра надлежног за послове образовања 
и васпитања којим се утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника (члан 143 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања). Када је обра-
зовање стечено у систему војног школства, кандидат дос-
тавља и оверену фотокопију решења министра надлеж-
ног за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање стечено у 
иностранству, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погледу 
стеченог образовања за обављање послова наставника, 
васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 
3 Закона о основама система образовања и васпитања); 
оригинал или оверена фотокопија дипломе о претходно 
стеченом средњем образовању у подручју рада Здрав-
ство и социјална заштита; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије; доказ 
о испуњавању услове из члана 139 став 1тачка 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања односно да 
је лице стекло основно, средње, више или високо обра-
зовање на језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или је положило испит из тог језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија) – мађарски језик језик; 6. 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 образо-
вања и васпитања. 7. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним доказима о 
испуњавању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве се 
шаљу поштом или предају лично на адресу: Медицинска 
школа 23000 Зрењанин, Новосадска 2a, са назнаком „За 
конкурс“. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или телефоном на број 023/533-
270 и 023/533-273. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Небла-
говремене и непотпуне пријаве комисија ће одбацити. 
Кандидати који испуњавају конкурсом тражене услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Уколико 
кандидат не дође на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. У року од осам дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене способности за рад са децом и учени-
цима конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе обавља разговор 
са кандидатима. Уколико кандидат не дође на разговор у 
заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву на 
конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити. Коми-
сија образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове доставља директору у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима, а директор школе 
доноси решење о избору кандидата по конкурсу у року од 
осам дана од достављања образложене листе. Решење о 
избору кандидата се, када постане коначно, оглашава на 
званичној интернет страници Министарства надлежног за 
послове просвете.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
 “9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне омладине 16

Наставник предметне наставе у 
посебним условима у средњем 

образовању и васпитању – предмета 
математика

УСЛОВИ: лице треба: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1) које је стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 
2) које је стечено на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има психич-
ку, 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 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, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услови: кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања који 
су прописани чланом 4 став 1 тачка 12 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022, 14/2022 и 
15/2022), односно да је: 1) професор математике; 2) дипло-
мирани математичар; 3) дипломирани математичар за тео-
ријску математику и примене; 4) дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; 5) дипломирани математи-
чар - информатичар; 6) дипломирани математичар - профе-

сор математике; 7) дипломирани математичар за математику 
економије; 8) професор математике - теоријско усмерење; 9) 
професор математике - теоријски смер; 10) професор мате-
матике и рачунарства; 11) професор информатике - матема-
тике; 12) професор хемије - математике; 13) професор гео-
графије - математике; 14) професорфизике – математике; 
15) професор биологије - математике; 16) дипломирани 
математичар - астроном; 17) дипломирани математичар - 
теоријска математика; 18) дипломирани математичар - при-
мењена математика; 19) дипломирани математичар - мате-
матика финансија; 20) дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основи геометрије); 21) дипломи-
рани информатичар; 22) дипломирани професор математи-
ке - мастер; 23) дипломирани математичар - мастер; 24) мас-
тер математичар; 25) мастер професор математике; 26) 
мастер математичар - професор математике; 27) мастер 
инжењер примењене математике; 28) дипломирани дефе-
ктолог са завршеном вишом педагошком школом, група 
математика; 29) дипломирани дефектолог - олигофренолог 
са савладаним програмом методике наставе математике. 
Лице из тачака 1) до 27) које је стекло академско звање мас-
тер мора имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима Математика или Примењена 
математика (са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије). Лице из тачака 1) до 27) мора да 
има стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога. Приликом пријављи-
вања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образовања која је про-
писана чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника. Када је образовање стечено у систему војног 
школства, а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, министар, по претходно при-
бављеном мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одговарајућа 
за обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника. Када је образовање стечено у иностранству, 
а врста образовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника. Уколико у дипломи није наведен студијски про-
грам студија потребно је да кандидат достави оверену копију 
додатка дипломи или потврде факултета из које се види који 
студијски програм је кандидат завршио; оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о стеченој одговарајућој оспособље-
ности за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и 
инвалидитетом односно оригинал или оверену фотокопију 
уверења о поседовању стручне дефектолошке оспособље-
ности или оверену фотокопију дипломе односно уверења о 
поседовању стручне спреме дипломираног дефектолога - 
уколико није дипломирани дефектолог; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; оригинал или ове-
рену фотокопију доказа о савладаном програму методике 
наставе математике за лица са стеченим звањем дипломира-
ни дефектолог-олигофренолог; оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеној основној, средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или оверену фото-
копију потврде којом се доказује да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве - за доказ о знању српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни 
формулар и важеће, односно оверене фотокопије докумена-
та тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност 
услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, 
кандидати достављају на адресу: Основна и средња школа 
„9. мај” Зрењанин, Народне омладине број 16, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просторијама школе, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање публикација „Посло-
ви”. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе 
контакт телефон и адресу за пријем поште Пријаве које не 
буду достављене поштом или лично у просторијама школе 
неће бити разматране. За давање обавештења о конкурсу 
задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске 
и административне послове - административни радник. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона о основама система обра-
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зовања и васпитања, у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве комисија ће одбацити. Кандидати који испуњавају конкур-
сом тражене услове за пријем у радни однос, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. У 
року од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос. Уколико канидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија 
његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају 
услове и сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове у року од 15 радних дана од дана сачиња-
вања листе кандидата који испуњавају услове.Образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове комисија дос-
тавља директору у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од достављања образ-
ложене листе.Уколико кандидат не дође на разговор у зака-
заном термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс 
те ће комисија његову пријаву одбацити.

Дефектолог – васпитач у развојној групи
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице треба: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 39 став 1 тачка 6. Закона о предшколском 
васпитању и образовању односно чланом 140 ст. 1-3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања дефекто-
лог који је образовање стекао: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
уз претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 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 правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Приликом пријављивања на 
конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одго-
варајуће 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 овере-
ну фотокопију решења министра надлежног за послове 
образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у систему војног школ-
ства, кандидат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, васпита-
ча, односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања). Када је 
образовање стечено у иностранству, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања). Уколико у дипломи није 
наведен студијски програм студија потребно је да канди-
дат достави оверену копију додатка дипломи или потврде 
факултета из које се види који студијски програм је кан-
дидат завршио; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или оверену 
фотокопију потврде којом се доказује да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе - за доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене 
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају на адре-
су: Основна и средња школа „9. мај” Зрењанин, Народне 
омладине број 16, 23000 Зрењанин, путем поште или 
лично у просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање публикација „Послови”. У пријави на 
конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт теле-
фон и адресу за пријем поште. За давање обавештења о 
конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, 
кадровске и административне послове - административни 
радник. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос из члана 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни 
однос, у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос. Уколико канидат не дође на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима сматраће 
се да је пријаву на конкурс повукао те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају 
услове и сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе кандидата који испуњавају услове.
Образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве комисија доставља директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од достављања образложене листе.Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити.

Дефектолог – наставник у посебним 
условима - корективно стимулативне 

вежбе - вежбе реедукације 
психомоторике - подршка

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице треба: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије): студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
уз претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није 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 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 

да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови: кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања 
који су прописани чланом 7 став 4 тачка 3 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и васпитача у основној школи за ученике са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. профе-
сор, односно дипломирани дефектолог за рад са децом 
ментално ометеном у развоју, 2. дипломирани дефектолог 
- олигофренолог; 3. мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа са тешкоћа-
ма у менталном развоју; 4. дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 
5. професор, односно дипломирани дефектолог за рад са 
телесно инвалидним лицима; 6. мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа са 
моторичким поремећајима; 7. дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и рехабили-
тација особа са моторичким поремећајима; 8. мастер 
дефектолог, који је на основним односно мастер академ-
ским студијама завршио модул моторичке сметње и поре-
мећаји; 9. мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм за специјалног 
рехабилитатора за вишеструку ометеност; 10. дипломира-
ни дефектолог - мастер који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног реха-
билитатора за вишеструку ометеност; 11. дипломирани 
дефектолог - мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио смер вишеструка ометеност; 12. дипломи-
рани дефектолог - мастер који је на основним академским 
студијама завршио смер инклузивно образовање; 13. мас-
тер дефектолог, који је на основним односно мастер ака-
демским студијама завршио модул сензомоторичке 
сметње и поремећаји; 14. професор, односно дипломира-
ни дефектолог за рад са децом оштећеног вида, 15. 
дипломирани дефектолог - тифлолог; 16. мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са оштећењем вида; 17. дипломирани дефектолог - 
мастер, који је на основним академским студијама завр-
шио студијски програм Специјална едукација и рехабили-
тација особа са оштећењем вида; 18. мастер дефектолог, 
који је на основним, односно мастер академским студијама 
завршио модул сметње и поремећаји вида; 19. професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са децом 
оштећеног слуха; 20. дипломирани дефектолог - сурдоау-
диолог; 21. дипломирани дефектолог одсека (групе или 
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 22. наставник 
дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; 23. мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација глувих и наглувих 
особа; 24. дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација глувих и наг-
лувих особа; 25. мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завршио модул 
сметње и поремећаји слуха. Приликом пријављивања на 
конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању. Кандидат који је стекао одго-
варајуће 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 
образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 став 
1 Закона о основама система образовања и васпитања). 
Када је образовање стечено у систему војног школства, 
кандидат доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и васпитања 
којим се утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања). Када је обра-
зовање стечено у иностранству, кандидат доставља и ове-
рену фотокопију решења министра надлежног за послове 
образовања и васпитања којим се утврђује испуњеност 
услова у погледу стеченог образовања за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног сарад-
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ника (члан 143 став 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања). Уколико у дипломи није наведен сту-
дијски програм студија потребно је да кандидат достави 
оверену копију додатка дипломи или потврде факултета 
из које се види који студијски програм је кандидат завр-
шио; оригинал или оверену фотокопију уверења из казне-
не евиденције Министарства унутрашњих послова; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о завршеној средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену фотокопију потвр-
де којом се доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Пријавни 
формулар и важеће, односно оверене фотокопије докуме-
ната тражених у конкурсу, а којима се доказује испуње-
ност услова за пријем у радни однос на оглашено радно 
место, кандидати достављају на адресу: Основна и 
средња школа „9. мај” Зрењанин, Народне омладине број 
16, 23000 Зрењанин, путем поште или лично у просторија-
ма школе, у року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији Националне службе за запошљавање 
публикација „Послови”. У пријави на конкурс кандидат 
обавезно мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу задуже-
на је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и 
административне послове - административни радник. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем 
у радни однос из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни 
однос, у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос. Уколико канидат не дође на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима сматраће се да 
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе кандидата који испуњавају усло-
ве и сачињава образложену листу свих кандидата који 
испуњавају услове у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе кандидата који испуњавају услове. 
Образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве комисија доставља директору у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Директор установе 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од 
достављања образложене листе. Уколико кандидат не 
дође на разговор у заказаном термину сматраће се да је 
повукао пријаву на конкурс те ће комисија његову пријаву 
одбацити.

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - предмета 

италијански језик као обавезни наставни 
предмет (у другом циклусу основног 

образовања и васпитања) 
са 80% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: лице треба: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања које је стекло: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука уз претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Додатни услови: кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања 
који су прописани чланом 5 ст. 2-5 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1. профе-
сор одговарајућег страног језика; 2. дипломирани фило-
лог, односно професор језика и књижевности; 3. мастер 
филолог; 4. мастер професор језика и књижевности; 5. 
дипломирани дефектолог, уз поседовање знања језика 
најмање на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира); 6. 
мастер дефектолог, уз поседовање знања језика најмање 
на нивоу Б1 (Заједничког европског оквира). Наставници, 
поред стручне спреме предвиђене у тач. 1-4 морају сав-
ладати програм увођења у посао наставника, васпитача 
и стручног сарадника - приправника који садржи и посе-
бан део програма који се односи на оспособљеност за 
рад са децом и ученицима са сметњама у развоју и инва-
лидитетом. Ниво знања Б1 доказује се уверењем о поло-
женом одговарајућем испиту на некој од филолошких 
катедри универзитета у Србији или међународно при-
знатом исправом за Б1 ниво знања језика (Заједничког 
европског оквира), а чију ваљаност утврђује Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидат је дужан да достави: 
попуњен пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченом одговарајућем образовању. Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање по про-
писима који уређују високо образовање од 10. септембра 
2005. године, доставља и оверену фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању првог степена. Када је 
образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. годи-
не или у Републици Српској, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника. Када је образовање стечено у систему војног школ-
ства, а врста образовања не одговара врсти образовања 
која је прописана чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, министар, по претходно 
прибављеном мишљењу одговарајуће високошколске 
установе, решењем утврђује да ли је врста образовања 
одговарајућа за обављање послова наставника, васпи-
тача, односно стручног сарадника. Када је образовање 
стечено у иностранству, а врста образовања не одго-
вара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника. Уколико у дипломи није наведен студијски програм 
студија потребно је да кандидат достави оверену копију 
додатка дипломи или потврде факултета из које се види 
који студијски програм је кандидат завршио; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о положеном одгова-
рајућем испиту на некој од филолошких катедри универ-
зитета у Србији или међународно признатом исправом 
за Б1 ниво знања језика (Заједничког европског окви-
ра), и документа Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја којим је утврђена ваљаност уверења 
односно међународно признате исправе; оригинал или 
оверену фотокопију уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења о 
завршеној основној, средњој, вишој или високој струч-
ној спреми на српском језику или оверену фотокопију 
потврде којом се доказује да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе - за доказ о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријавни формулар и важеће, односно оверене 
фотокопије докумената тражених у конкурсу, а којима се 
доказује испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају на адре-
су: Основна и средња школа „9. мај” Зрењанин, Народне 
омладине број 16, 23000 Зрењанин, путем поште или 
лично у просторијама школе, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне служ-

бе за запошљавање публикација „Послови”. У пријави 
на конкурс кандидат обавезно мора да наведе контакт 
телефон и адресу за пријем поште Пријаве које не буду 
достављене поштом или лично у просторијама школе 
неће бити разматране. За давање обавештења о кон-
курсу задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, 
кадровске и административне послове - административ-
ни радник. 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 резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Уколико канидат не дође на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима сматраће се да 
је пријаву на конкурс повукао те ће комисија његову 
пријаву одбацити. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе кандидата који испуњавају 
услове и сачињава образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове у року од 15 радних дана од дана 
сачињавања листе кандидата који испуњавају услове. 
Образложену листу свих кандидата који испуњавају 
услове комисија доставља директору у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Директор 
установе доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од достављања образложене листе. Уколико 
кандидат не дође на разговор у заказаном термину сма-
траће се да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија 
његову пријаву одбацити.

Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством у посебним 

условима у подручју рада Машинство 
и обрада метала - предмета основе 
машинства са 20% радног времена, 
предмета технологија рада са 40% 

радног времена и предмета материјали и 
обрада метала са 40% радног времена

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице треба: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 и чланом 141. став 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) које је сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске 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 комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука уз претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та, 2) које је стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 3) које 
је стечено на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или лице које је 
стекло више образовање; 4) завршавањем одговарајућег 
средњег образовања и полагањем специјалистичког, 
односно мајсторског испита и које има петогодишње рад-
но искуство у струци; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да на српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додатни 
услови: кандидат треба да испуњава услове у погледу сте-
пена и врсте образовања који су прописани чланом 4 став 
1 тч. 3, 5, 6. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада машинство и обрада 
метала (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 4/2022 и 
15/2022), односно да је: За предмет Основе машинства: 1) 
дипломирани инжењер машинства; 2) професор машин-
ства; 3) дипломирани инжењер за развој - машинска 
струка; 4) професор технике и машинства; 5) специјалиста 
струковни инжењер машинства, који је стекао стручни 
назив и задржао право на његово коришћење у складу са 
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прописима према којима је стекао тај стручни назив, који 
је претходно завршио струковне студије у области машин-
ства; 6) дипломирани дефектолог за методику наставе за 
предмете у подручју рада машинство и обрада метала; 7) 
дипломирани дефектолог, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, са положеним испитима из предмета: Методика наста-
ве вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; 
Технологија материјала и занимања са методиком елек-
трометалске, текстилне, графичке и услужне делатности; 
8) мастер инжењер машинства, претходно завршене сту-
дије првог степена - основне академске студије у области 
машинског инжењерства; 9) дипломирани инжењер 
машинства - мастер. Лица из тач. 1)-5) и 8)-9) морају да 
имају стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога. За предмет Материја-
ли и обрада метала: 1) дипломирани инжењер техноло-
гије - група неорганско-технолошка; 2) дипломирани 
инжењер машинства; 3) професор машинства; 4) дипло-
мирани инжењер металургије; 5) дипломирани инжењер 
за развој - машинска струка; 6) професор технике и 
машинства; 7) специјалиста струковни инжењер машин-
ства, који је стекао стручни назив и задржао право на 
његово коришћење у складу са прописима према којима је 
стекао тај стручни назив, који је претходно завршио 
струковне студије у области машинства; 8) дипломирани 
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју 
рада машинство и обрада метала; 9) дипломирани дефе-
ктолог, на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, са положеним 
испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу 
ометену у интелектуалном развоју; Технологија материја-
ла и занимања са методиком електрометалске, текстилне, 
графичке и услужне делатности; 10) мастер инжењер 
машинства, претходно завршене студије првог степена - 
основне академске студије у области машинског инжењер-
ства; 11) дипломирани инжењер машинства - мастер. 
Лица из тач. 1)-7) и 10) -11) морају да имају стручну дефе-
ктолошку оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. За предмет Технологија рада: 1) дипло-
мирани инжењер машинства; 2) инжењер машинства; 3) 
професор машинства дипломирани дефектолог; 4) дипло-
мирани педагог општетехничког образовања; 5) дипломи-
рани инжењер за развој - машинска струка; 6) професор 
технике и машинства; 7) специјалиста струковни инжењер 
машинства, који је стекао стручни назив и задржао право 
на његово коришћење у складу са прописима према који-
ма је стекао тај стручни назив, који је претходно завршио 
струковне студије у области машинства; 8) дипломирани 
дефектолог за методику наставе за предмете у подручју 
рада машинство и обрада метала; 9) дипломирани дефе-
ктолог, на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, са положеним 
испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу 
ометену у интелектуалном развоју; Технологија материја-
ла и занимања са методиком електрометалске, текстилне, 
графичке и услужне делатности; 10) мастер инжењер 
машинства, претходно завршене студије првог степена - 
основне академске студије у области машинског инжењер-
ства; 11) дипломирани инжењер машинства - мастер. 
Лица из тач. 1)-7) и 10) -11) морају да имају стручну дефе-
ктолошку оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. Приликом пријављивања на конкурс 
кандидат је дужан да достави: попуњен пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо 
образовање од 10. септембра 2005. године, доставља и 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању првог степена. Када је образовање стечено у некој 
од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној 
Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а 
врста образовања не одговара врсти образовања која је 
прописана чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, министар, по претходно прибављеном 
мишљењу одговарајуће високошколске установе, 
решењем утврђује да ли је врста образовања одгова-
рајућа за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника. Када је образовање стечено 
у систему војног школства, а врста образовања не одгова-
ра врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника. Када је обра-
зовање стечено у иностранству, а врста образовања не 
одговара врсти образовања која је прописана чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-

рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника. Уко-
лико у дипломи није наведен студијски програм студија 
потребно је да кандидат достави оверену копију додатка 
дипломи или потврде факултета из које се види који сту-
дијски програм је кандидат завршио; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења из казнене евиденције Министар-
ства унутрашњих послова; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
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 програ-
му одговарајуће високошколске установе - за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар 
и важеће, односно оверене фотокопије докумената тра-
жених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова 
за пријем у радни однос на оглашено радно место, канди-
дати достављају на адресу: Основна и средња школа „9. 
мај” Зрењанин, Народне омладине број 16, 23000 Зрења-
нин, путем поште или лично у просторијама школе, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање публикација 
„Послови”. У пријави на конкурс кандидат обавезно мора 
да наведе контакт телефон и адресу за пријем поште. 
Пријаве које не буду достављене поштом или лично у 
просторијама школе неће бити разматране. За давање 
обавештења о конкурсу задужена је Зоранка Игрић, рефе-
рент за правне, кадровске и административне послове - 
административни радник. Кандидати који испуњавају кон-
курсом тражене услове за пријем у радни однос, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. У року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос. Уколико 
канидат не дође на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на 
конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбацити. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе кандидата који испуњавају услове и сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуњавају усло-
ве у року од 15 радних дана од дана сачињавања листе 
кандидата који испуњавају услове. Образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове комисија доставља 
директору у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Директор установе доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од достављања 
образложене листе. Уколико кандидат не дође на разго-
вор у заказаном термину сматраће се да је повукао пријаву 
на конкурс те ће комисија његову пријаву одбацити. 

Сарадник за израду дидактичких 
средстава и помагала за децу са 

сензомоторичким сметњама у посебним 
условима

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице треба: 1. да има одговарајуће образовање 
у складу са 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања које је стекло: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије): студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. да 

зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Додатни услови: кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања 
који су прописани чланом 12 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 17/2018 и 6/2020), односно да је: 1) мастер 
дефектолог, који је на основним односно мастер академ-
ским студијама завршио модул сензомоторичке сметње и 
поремећаји; 2) професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом оштећеног вида, 3) дипломирани 
дефектолог - тифлолог; 4) мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; 5) дипломирани дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са оштећењем вида; 6) мастер дефектолог, који је 
на основним, односно мастер академским студијама 
завршио модул сметње и поремећаји вида; 7) професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са децом 
оштећеног слуха, дипломирани дефектолог - сурдоауди-
олог; 8) дипломирани дефектолог (одсека, групе или 
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; 9) наставник 
дефектолог (одсека, групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; 10) мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација глувих и 
наглувих особа; 11) дипломирани дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
глувих и наглувих особа; 12) мастер дефектолог, који је 
на основним, односно мастер академским студијама 
завршио модул сметње и поремећаји слуха; 13) профе-
сор, односно дипломирани дефектолог за рад са телесно 
инвалидним лицима; 14) мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација особа са 
моторичким поремећајима; 15) дипломирани дефекто-
лог - мастер, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са моторичким поремећајима; 16) мас-
тер дефектолог, који је на основним односно мастер ака-
демским студијама завршио модул моторичке сметње и 
поремећаји; 17) професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом ментално ометеном у развоју; 18) 
дипломирани дефектолог - олигофренолог; 19) мастер 
дефектолог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм Специјална едукација и реха-
билитација особа са тешкоћама у менталном развоју; 20) 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са тешкоћама 
у менталном развоју; 21) професор, односно дипломира-
ни дефектолог за рад са децом са сметњама у говору; 22) 
дипломирани дефектолог - логопед; 23) мастер дефекто-
лог, који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Логопедије; 24) дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Логопедије; 25) мастер 
логопед; 26) мастер дефектолог, који је на основним ака-
демским студијама завршио студијски програм за спе-
цијалног едукатора; 27) мастер дефектолог, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам за специјалног рехабилитатора за вишеструку оме-
теност; 28) дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски про-
грам за специјалног едукатора; 29) дипломирани дефе-
ктолог - мастер, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм за специјалног 
рехабилитатора за вишеструку ометеност; 30) дипломи-
рани дефектолог - мастер који је на основним академ-
ским студијама завршио смер вишеструка ометеност; 31) 
дипломирани дефектолог - мастер који је на основним 
академским студијама завршио смер инклузивно образо-
вање. Приликом пријављивања на конкурс кандидат је 
дужан да достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће висо-
ко образовање по прописима који уређују високо образо-
вање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која је про-
писана чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, кандидат доставља и оверену фото-
копију решења министра надлежног за послове 
образовања и васпитања којим се утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 
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став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у систему војног 
школства, кандидат доставља и оверену фотокопију 
решења министра надлежног за послове образовања и 
васпитања којим се утврђује испуњеност услова у погле-
ду стеченог образовања за обављање послова наставни-
ка, васпитача, односно стручног сарадника (члан 143 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у иностранству, кан-
дидат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, васпитача, 
односно стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања). Уколико у 
дипломи није наведен студијски програм студија потреб-
но је да кандидат достави оверену копију додатка дипло-
ми или потврде факултета из које се види који студијски 
програм је кандидат завршио; оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције Министар-
ства унутрашњих послова; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије; ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
средњој, вишој или високој стручној спреми на српском 
језику или оверену фотокопију потврде којом се доказује 
да је положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе - за доказ о знању срп-
ског језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар и 
важеће, односно оверене фотокопије докумената траже-
них у конкурсу, а којима се доказује испуњеност услова 
за пријем у радни однос на оглашено радно место, кан-
дидати достављају на адресу: Основна и средња школа 
„9. мај” Зрењанин, Народне омладине број 16, 23000 
Зрењанин, путем поште или лично у просторијама шко-
ле, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање пуб-
ликација „Послови”. У пријави на конкурс кандидат оба-
везно мора да наведе контакт телефон и адресу за 
пријем поште. За давање обавештења о конкурсу заду-
жена је Зоранка Игрић, референт за правне, кадровске и 
административне послове - административни радник. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве комисија ће одбацити. Кандидати који 
испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у радни 
однос, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. У року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом и ученицима конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос. Уколико канидат не дође на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
сматраће се да је пријаву на конкурс повукао те ће коми-
сија његову пријаву одбацити. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе кандидата 
који испуњавају услове и сачињава образложену листу 
свих кандидата који испуњавају услове у року од 15 рад-
них дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове.Образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове комисија доставља директору у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Директор установе доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од достављања образложене 
листе.Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити.

СРЕДЊА ШКОЛА
Нови Бечеј, Маршала Тита 5

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 122 ст. 5, чланом 
139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18 - др. закони, 10/19, 6/20, 129/21): 1. има одговарајуће 
образовање прописано Законом за наставника ове врсте 
школе и подручја рада за које је школе верификована, за 
педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-

нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6. има дозволу за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника; 7. има обуку и положен испит 
за директора установе; 8. има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања

ОСТАЛО: уз пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, кандидат треба да достави: радну биографију 
(кандидат може поднети и остала документа која могу 
послужити приликом доношења одлуке о избору: оквирни 
план рада за време мандата, доказе о поседовању орга-
низационих способности и друго); диплому о стеченом 
одговарајућем образовању у складу са чланом 140 Закона 
(оригинал или оверена копија, овера документа не може 
бити старија од 6 месеци); уверење да има одговарајуће 
радно искуство на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, уверење мора 
садржати јасно наведено радно место на којем је канди-
дат стекао радно искуство на пословима образовања и вас-
питања (уверење не може бити старије од шест месеци); 
уверење о положеном испиту за лиценцу или стручном 
испиту - дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (оригинал или оверена копија која не може бити 
старија од шест месеци); уверење о положеном испиту 
за лиценцу директора установе образовања и васпитања 
(оригинал или оверена копија која не може бити старија 
од шест месеци); Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност. Директору који не 
положи испит за директора у року од две године од дана 
ступања на дужност, престаје дужност директора; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, уверење 
не може бити старије од шест месеци); извод из матич-
не књиге рођених издат на новом обрасцу (оригинал или 
оверена копија, уверење не може бити старије од шест 
месеци); уверење о неосуђиваности из казнене евиденције 
Министарства надлежног за унутрашње послове у складу 
за Законом о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверена копија, уверење не може бити ста-
рије од шест месеци); уверење суда опште надлежности да 
се против кандидата не води кривични поступак (оригинал 
или оверена копија, уверење не може бити старије од шест 
месеци); доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата, доставља кандидат који поседује извештај 
просветног саветника (копија); уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику у обавези је да достави 
уверење високошколске установе да зна српски језик као 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад (ори-
гинал или оверена копија која не може бити старија од 
шест месеци); уколико се на конкурс пријавило лице које 
је претходно обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (извештај про-
светног саветника) – копија извештаја. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) доставља кандидат 
који буде изабран за директора, пре закључења уговора 
(оригинал или оверена копија која не може бити старија 
од шест месеци). Уз пријаву на конкурс, кандидат прилаже 
оригинал или оверену копију лекарског уверења из дос-
ијеа, ради достављања Покрајинском секретаријату. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Пријаве са доказима о испуњености 
услова доставити путем поште на горенаведену адресу или 
лично код секретара школе, са назнаком „За конкурс за 
избор директора”. Права, обавезе и одговорности директо-
ра утврђују се посебним уговором о међусобним правима 
и обавезама, без заснивања радног односа на период од 4 
године са пуним радним временом. Неуредне, неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Школа није у обавези да врати конкурсну документацију 
пријављеним кандидатима. Ближе информације о конкурсу 
кандидати могу добити од секретара школе, контакт тел. 
023/771-077.

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

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС и 113/17), треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да: 1. има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања које је стекло а) 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 пред-
мет, односно групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног детета 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, 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 коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса требају да доставе: попуњени 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке, и технолошког 
развоја; кратку радну биографију, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверење) о траженој врсти и степену 
стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уврења 
о држављанству Републике Србије; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ 
о испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања, односно да 
је лице стекло основно, средње, више или високо образо-
вање на језику на коме се остварује образовно-васпитни 
рад или је положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) – српски језик; оригинал или оверена фото-
копија уверења (извода из казнене евиденције) Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуњавању усло-
ва конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на адресу: ОШ 
”Вељко Ђуричин“ Јарковац, 23250 Јарковац, Трг др Станис-
лава Букурова 12, са назнаком „За конкурс”. За све додатне 
информације можете се обратити на број 023/857-009.

ОСНОВНА ШКОЛА ”ВУК КАРАЏИЋ”
23253 Конак, Маршала Тита 14

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова прописа-
них чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС и 113/17), треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да: 1. има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања које је стекло а) 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 пред-
мет, односно групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; б) на 
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основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног детета 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, 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 коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Учесници конкурса требају да доставе: попуње-
ни пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке, и технолошког 
развоја; кратку радну биографију; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе (уверење) о траженој врсти и степену 
стручне спреме; оригинал или оверену фотокопију уврења 
о држављанству Републике Србије; оригинал или овере-
ну фотокопију извода из матичне књиге рођених; доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања, односно да је 
лице стекло основно, средње, више или високо образовање 
на језику на коме се остварује образовно-васпитни рад или је 
положио испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фотокопија) 
– српски језик; оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства унутрашњих 
послова којим кандидат доказује да није осуђиван у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (не старије од 6 месеци). Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава са потреб-
ним доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста конкурса у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на адресу: ОШ ”Вук Караџић”, 23253 Конак, 
Маршала Тита 14, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара школе, лично или 
телефоном на број 023/3856-006.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

“НИКОЛА ТЕСЛА”
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник практичне наставе образовни 
профил декоратер зидних површина
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 52,27% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/18-аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
6/2020 и 129/21), односно да: 1) има одговарајуће обра-
зовање; у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања које је стекло: а) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; б) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; или одговарајуће образовање у складу са чланом 
141 став 4 Закона о основама система образовања и вас-
питања: послове наставника практичне наставе у стручној 
школи може да обавља и лице са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 став 3 овог закона (изузетно настав-
ник јесте и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем) или са одговарајућим средњим образовањем и 
положеним специјалистичким испитом, односно мајсторс-

ким испитом и петогодишњим радним искуством у струци, 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада геодезија и грађе-
винарство („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
5/2022); 25в) Практична настава (за све образовне про-
филе осим за образовни профил руковалац грађевинском 
механизацијом): (1) инжењер грађевинарства; (2) грађе-
вински инжењер; (3) виши стручни радник грађевинске 
струке; (4) наставник практичне наставе грађевинске 
струке; (5) пети степен стручне спреме у области Грађе-
винарство; (6) специјалистичко образовање у области 
Грађевинарство; (7) дипломирани грађевински инжењер; 
(8) дипломирани грађевински инжењер за конструкције; 
(9) дипломирани грађевински инжењер за хидротехни-
ку; (10) дипломирани грађевински инжењер за путеве и 
железнице; (11) дипломирани грађевински инжењер за 
планирање и грађење насеља; (12) дипломирани грађе-
вински инжењер за менаџмент, технологију и информа-
тику у грађевинарству; (13) дипломирани инжењер архи-
тектуре; (14) дипломирани инжењер грађевинарства; 
(15) одговарајуће средње образовање, положен специја-
листички односно мајсторски испит и петогодишње радно 
искуство у струци стечено после специјалистичког однос-
но мајсторског испита; (16) мастер инжењер грађевинар-
ства, претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области грађевинског инжењерства; 
(17) мастер инжењер архитектуре, претходно заврше-
не студије првог степена - основне академске студије у 
области архитектуре и урбанизма; (18) мастер инжењер 
урбанизма, претходно завршене студије првог степена - 
основне академске студије у области архитектуре и урба-
низма; (19) струковни мастер инжењер грађевинарства, 
завршене мастер струковне студије другог степена на 
студијског програму грађевинско инжењерство у висо-
коградњи, са претходно завршеним основним струковним 
студијама првог степена на студијском програму архитек-
тура или грађевинско инжењерство; (20) дипломирани 
инжењер грађевинарства; (21) дипломирани инжењер 
архитектура; (22) дипломирани инжењер урбанизма; 
(23) специјалиста струковни инжењер грађевинарства, 
претходно завршене основне струковне студије у области 
архитектуре и урбанизма; (24) специјалиста струковни 
инжењер грађевинарства, студијски програм специјалис-
тичких струковних студија комунално инжењерство; (25) 
струковни инжењер грађевинарства. Лица из подтач. (20) 
- (22) ове тачке треба да су завршила студије првог сте-
пена - основне академске студије у области грађевинског 
инжењерства и области архитектуре и урбанизма. Лица 
са стручним називом из 25в) треба да су стекла и нај-
мање трогодишње или четворогодишње образовање за 
одговарајући образовни профил или најмање три године 
радног искуства на пословима одговарајућег образовног 
профила ван образовне установе. Кандидат треба и да: 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стручне 
спреме, кандидат који је завршио специјалистички или 
мајсторски испит поред доказа о траженој врсти и степе-
ну стручне спреме доставља и доказ-потврду послодавца 
о петогодишњем радном искуству у струци које је стечено 
после специјалистичког односно мајсторског испита. Лица 
са стручним називом из тачке 25в) Правилника, треба да су 
стекла и најмање трогодишње или четворогодишње обра-
зовање за одговарајући образовни профил (декоратер зид-
них површина) или најмање три године радног искуства на 
пословима одговарајућег образовног профила (декоратер 
зидних површина) ван образовне установе о чему је потреб-
но доставити као доказ оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом трогодишњем или четворогодишњем 
образовању за декоратера зидних површина или потврду 
послодавца да је лице стекло најмање три године радног 
искуства на пословима декоратера зидних површина, ван 
образовне установе. Кандидат који је стекао одговарајуће 
високо образовање по прописима који уређују високо обра-
зовање од 10. септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању првог 

степена. Када је образовање стечено у некој од република 
СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат доставља и оверену фотокопију решења мини-
стра надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно струч-
ног сарадника (члан 143 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Када је образовање стечено 
у систему војног школства, кандидат доставља и оверену 
фотокопију решења министра надлежног за послове обра-
зовања и васпитања којим се утврђује испуњеност усло-
ва у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника (члан 
143 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања). Када је образовање стечено у иностранству, кан-
дидат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог образо-
вања за обављање послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника (члан 143 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања); Доказ о испуњавању 
услова из члана 139 став 1 тачка 5) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положило испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) - оригинал 
уверење о неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања, које према подацима из казнене евиденције издаје 
полицијска управа. Уверење не сме бити старије од дана 
објављивања конкурса; оригинал уверење о држављан-
ству Републике Србије које није старије од 6 месеци. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставља само изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Напомена: Све фотокопије које се 
подносе уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стра-
не јавног бележника-нотара. Рок за подношење пријаве са 
важећим, односно уредно овереним фотокопијама потреб-
них докумената је 10 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве за кон-
курс са документацијом доставити лично или путем поште 
на адресу: ЕГШ „Никола Тесла”, 23000 Зрењанин, Др Слав-
ка Жупанског број 1, са назнаком “За конкурс”.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ОШ “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
23000 Зрењанин, Стражиловска бб.

тел. 023/563-840

Наставник предметне наставе 
немачки језик

на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова про-
писаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/18- аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 и 
140 Закона, као и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19, 2/20, 8/20, 
16/20, 19/20, 3/21, 4/21, 17/21, 18/21, 1/22, 2/22, 5/22, 
6/22, 10/22, 15/22 и 16/22) односно: а) да има одгова-
рајуће образовање које је стекло у складу са чланом 140 
Закона: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Потребна стручна спрема је: професор, 
односно дипломирани филолог за немачки језик и књи-
жевност; професор немачког језика и књижевности; 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Немачки језик и књижевност); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет, односно профил Немачки језик и књи-
жевност). Лица која су стекла академско звање мастер, 
морају имати претходно завршене основне академске 
студије из области предмета, односно на студијским гру-
пама/програмима: Језик, књижевност, култура, модул 
Немачки језик и књижевност; Немачки језик. б) Да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
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 дискрими-
наторно понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс учесници 
конкурса треба да доставе: попуњен пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs); 
оригинал или оверену фотокопију дипломе (уверења) о 
траженој врсти и степену стручне спреме; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; доказ да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела прописана чланом 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани канди-
дат, пре закључења уговора о раду. Кандидати треба да 
уз пријавни формулар поднесу и кратку биографију. Рок 
за подношење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за запошља-
вање “Послови”. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом подносе се у затвореној коверти на адресу 
школе: Основна школа “Петар Петровић Његош”, 23101 
Зрењанин, Стражиловска бб., лично или поштом са наз-
наком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве биће одбачене. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања, у року од 
8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који испуњавају конкурсом тражене услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Уколико кан-
дидат не дође на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима сматраће се да је пријаву на 

конкурс повукао те ће комисија његову пријаву одбаци-
ти. У року од 8 дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Комисија 
обавља и разговор са кандидатима. Уколико кандидат 
не дође на разговор у заказаном термину сматраће се 
да је повукао пријаву на конкурс те ће комисија њего-
ву пријаву одбацити. Комисија образложену листу свих 
кандидата који испуњавају услове доставља директору 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима, а директор школе доноси решење о избору 
кандидата по конкурсу у року од 8 дана од достављања 
образложене листе. Решење о избору кандидата се, када 
постане коначно, оглашава на званичној интернет стра-
ници Министарства надлежног за послове просвете. Све 
информације о конкурсу могу се добити на број телефо-
на: 023/563-840.

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА 
“9. МАЈ”

23000 Зрењанин, Народне Омладине 16

Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством у посебним 

условима (у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам - предмета 

припремање намирница са 10% радног 
времена, предмета хигијена и заштита 

на раду са 10% радног времена и 
предмета познавање робе са 10% 

радног времена) и наставник практичне 
наставе са одељењским старешинством 
у посебним условима (у подручју рада 
Трговина, угоститељство и туризам са 

70% радног времена)
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 и чланом 141 став 4 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) које је 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије): 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 нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука уз претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) које је стечено на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 3) које је стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или лице које је стекло више образовање; 
4) завршавањем одговарајућег средњег образовања и 
полагањем специјалистичког, односно мајсторског испи-
та и које има петогодишње радно искуство у струци; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Додатни услови за 
радно место наставник предметне наставе у посебним 
условима- у подручју рада трговина, угоститељство и 
туризам-предмета припремање намирница, предмета 
хигијена и заштита на раду и предмета познавање робе: 
Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена 
и врсте образовања који су прописани чланом 5 став 1 
тч. 2, 4 и 5 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада трговина, угости-
тељство и туризам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 4/2022 и 14/2022), односно да је: 

За предмет Припремање намирница: ) дипломирани 
дефектолог - олигофренолог са савладаним програмом 
методике предмета у подручју рада трговина, угости-
тељство и туризам; 2) виши стручни радник технологије 
куварства; 3) виши угоститељ са стеченим средњим обра-
зовањем за кулинара или кувара; 4) гастролог; 5) менаџер 
хотелијерства, смер гастрономија; 6) виши стручни радник 
- комерцијалиста угоститељства; 7) виши стручни рад-
ник угоститељско-туристичке струке, занимање кулинар-
ство; 8) дипломирани дефектолог, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, са положеним испитима из предмета: Методика наставе 
вештина за децу ометену у интелектуалном развоју; Техно-
логија материјала и занимања са методиком електрометал-
ске, текстилне, графичке и услужне делатности. Наставни-
ци, поред стручне спреме предвиђене у тачкама 2) до 7) 
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дипломираног дефектолога. 

За предмет Хигијена и заштита на раду: 1) доктор 
медицине; 2) дипломирани дефектолог; 3) дипломира-
ни дефектолог, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, са положеним 
испитима из предмета: Методика наставе вештина за децу 
ометену у интелектуалном развоју; Технологија материјала 
и занимања са методиком електрометалске, текстилне, гра-
фичке и услужне делатности. Наставници, поред стручне 
спреме предвиђене у тач. 1) и 2) морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему дипло-
мираног дефектолога. 

За предмет Познавање робе: 1) дипломирани инжењер 
технологије - биохемијско-технолошко инжењерски одсек; 
2) дипломирани инжењер пољопривреде за прехрам-
бену технологију - анималних или биљних производа; 3) 
дипломирани инжењер технологије - прехрамбени смер; 4) 
дипломирани дефектолог - олигофренолог са савладаним 
програмом методике предмета у подручју рада трговина, 
угоститељство и туризам; 5) дипломирани дефектолог, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, са положеним испитима из предмета: 
Методика наставе вештина за децу ометену у интелектуал-
ном развоју; Технологија материјала и занимања са мето-
диком електрометалске, текстилне, графичке и услужне 
делатности. Наставници, поред стручне спреме предвиђе-
не у тачкама 1) до 3) морају поседовати стручну дефекто-
лошку оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога. 

Додатни услови за радно место наставник практи-
чне наставе у посебним условима, у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам: кандидат треба 
да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања 
који су прописани чланом 5 став 1 тачка 8 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 4/2022), односно да је: 1. кувар 
са положеним специјалистичким испитом; 2. складиштар 
или продавац са положеним специјалистичким испитом. 
Наставници практичне наставе, поред предвиђене струч-
не спреме морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног дефектолога. 

ОСТАЛО: приликом пријављивања на конкурс кандидат 
је дужан да достави: попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању. Кандидат који је стекао одговарајуће висо-
ко образовање по прописима који уређују високо образо-
вање од 10. септембра 2005. године, доставља и овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
првог степена. Када је образовање стечено у некој од 
република СФРЈ до 27. априла 1992. године, у Црној Гори 
до 16. јуна 2006. године или у Републици Српској, а врста 
образовања не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, министар, по претходно прибављеном миш-
љењу одговарајуће високошколске установе, решењем 
утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника. Када је образовање стечено у сис-
тему војног школства, а врста образовања не одговара 
врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, министар, 
по претходно прибављеном мишљењу одговарајуће висо-
кошколске установе, решењем утврђује да ли је врста 
образовања одговарајућа за обављање послова настав-
ника, васпитача, односно стручног сарадника. Када је 
образовање стечено у иностранству, а врста образовања 
не одговара врсти образовања која је прописана чланом 

Наука и образовање
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140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одгова-
рајуће високошколске установе, решењем утврђује да ли 
је врста образовања одговарајућа за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника. Уко-
лико у дипломи није наведен студијски програм студија 
потребно је да кандидат достави оверену копију додатка 
дипломи или потврде факултета из које се види који сту-
дијски програм је кандидат завршио; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике Србије; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
основној, средњој, вишој или високој стручној спреми на 
српском језику или оверену фотокопију потврде којом се 
доказује да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе - за доказ о 
знању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Пријавни форму-
лар и важеће, односно оверене фотокопије докумената 
тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност 
услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, 
кандидати достављају на адресу: Основна и средња шко-
ла „9. мај”, 23000 Зрењанин, Народне омладине 16, путем 
поште или лично у просторијама школе, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање публикација „Послови”. 
У пријави на конкурс кандидат обавезно мора да наведе 
контакт телефон и адресу за пријем поште. Пријаве које 
не буду достављене поштом или лично у просторијама 
школе неће бити разматране. За давање обавештења о 
конкурсу задужена је Зоранка Игрић, референт за правне, 
кадровске и административне послове - административ-
ни радник. Кандидати који испуњавају конкурсом траже-
не услове за пријем у радни однос, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
У року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос. Уколико канидат не 
дође на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима сматраће се да је пријаву на конкурс пову-
као те ће комисија његову пријаву одбацити. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе кан-
дидата који испуњавају услове и сачињава образложену 
листу свих кандидата који испуњавају услове у року од 15 
радних дана од дана сачињавања листе кандидата који 
испуњавају услове.Образложену листу свих кандидата 
који испуњавају услове комисија доставља директору у 
року од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Директор установе доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од достављања образложене 
листе.Уколико кандидат не дође на разговор у заказаном 
термину сматраће се да је повукао пријаву на конкурс те 
ће комисија његову пријаву одбацити. 

           Infostud огласи

НИКОЛИЋ-ВИЉУШКАРИ
 ДОО КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Југословенска 64
e-mail: misa@nikolic-viljuskari.net

Механичар
Опис посла: сервисирање и поправка виљушкара; посао се 
обавља у радионици и на терену; радно време пон.-пет. од 
08 до 16 ч.

УСЛОВИ: пожељно радно искуство; у обзир долазе и рад-
ници са занимањем електричара. Рок за пријављивање 
14.04.2023.

УНИТЕХНА ДОО КРУШЕВАЦ
ВЕЛИКО ГОЛОВОДЕ

37000 Велико Головоде, Велико Головоде 37
e-mail: info@unitehna.rs

Комерцијалиста на терену
за територију Западне Србије

Опис посла: обилазак терена по утврђеном плану; прона-
лажење нових купаца; одржавање постојеће мреже купа-
ца; примање поруџбина; извештај са тржишта.

УСЛОВИ: минимум 4. степен стручне спреме; активан возач, 
Б категорија; основно познавање рада на рачунару; одлич-
не способности комуникације и продаје; познавање терена 
регион западне Србије; пожељно радно искуство на сличним 
пословима. Рок за пријављивање 14.04.2023.

АЛЕКСАНДАР ЈАКШИЋ ПР 
АУТО СЕРВИС И ТРГОВИНА 

ЈАКШИЋ, МЛАДЕНОВАЦ 
11400 Младеновац, Светолика Ранковића 106а

e-mail: acajaksic@yahoo.com

Контролор техничког прегледа
УСЛОВИ: образовање: ССС техничар друмског саобраћаја, 
ССС машински техничар моторних возила или ССС аутоме-
ханичар; возачка дозвола Б категорије, пожељно БЕ кате-
горије; да у последње четири године није правоснажно 
осуђиван за кривична дела из групе против живота и тела, 
кривична дела против службене дужности, као и да се про-
тив њега не води истрага за ова кривична дела, односно 
да није подигнута оптужница за ова кривична дела. Рок за 
пријављивање 14.04.2023.

РЕТРО DRINKS & SWEETS
ДОО НИШ

18000 Ниш, Првомајска 9а
e-mail: milosevic.ognjan@gmail.com

Конобар
за рад у Нишу, Трг Светог Саве

УСЛОВИ: предност кандидати са искуством, тимски играчи, 
спремни на флексибилност и компромис. Месечна плата 
40.000-55.000 РСД. Рад се обавља у првој и другој смени. 
Рок за пријављивање 09.04.2023.

ЦИП ДОО КРАЉЕВО
36000 Краљево, Аеродромска 5

e-mail: maja.lekic@cip-networks.rs

Менаџер продаје за кључне купце - 
пројектна продаја

УСЛОВИ: средња стручна спрема (4. степен) или висо-
ко образовање у области телекомуникација, IT техноло-
гија, грађевинарства или економије; пожељно искуство у 
продаји, тендерској продаји и раду са јавним набавкама, 
пословима везаним за телекомуникације или информацио-
не технологије; обавезно добро познавање енглеског јези-
ка, говорна и писана комуникација; напредно коришћење 
MS Office пакета; возачка дозвола Б категорије – активан 
возач; прецизност у административним пословима; прет-
ходно искуство у пословима продаје или пословима у 
области телекомуникација или информационих техноло-
гија. Рок за пријављивање 08.04.2023.

Асистент продаје

УСЛОВИ: средња стручна спрема (4. степен) или високо 
образовање техничког усмерења, IT технологија или еко-
номије; обавезно добро познавање енглеског језика, говор-
на и писана комуникација; напредно коришћење MS Office 
пакета; возачка дозвола Б категорије; прецизност у адми-
нистративним пословима; претходно искуство у посло-
вима продаје или пословима у области телекомуникација 
или информационих технологија. Рок за пријављивање 
08.04.2023.

ТРИГАНО ПРИКОЛИЦЕ ДОО
34106 Крагујевац, Јагодинска бб.

e-mail: dobradovic@trigano.fr

Оператер на CNC машинама (ласер и 
пробијачица)

УСЛОВИ: пожељно искуство на сличним пословима; 
пожељна средња стручна спрема – машински техничар 
за компјутерско управљање/конструисање; склоност ка 
тимском раду; истрајност у послу. Рок за пријављивање 
08.04.2023.

ВАПЕКС ДОО ЧАЧАК
32103 Чачак, Радоње Голубовића Голуба 9

e-mail: Gulja.popovic@foamline.com

Референт увоза и набавке

УСЛОВИ: стручна спрема: дипломирани економиста, VII 
степен стручне спреме; радно искуство: 2 године; посеб-
на знања: енглески језик(напредно знање), Microsoft Office. 
Рок за пријављивање 08.04.2023.

ЦЕМ ДОО УЖИЦЕ
31109 Ужице, Кнез Михајлова 27
e-mail: jovan.kostic@cemdoo.com

Електричар
за рад у Ужицу и повремени рад у 

иностранству

Опис посла: организује и реализује уговорене послове из 
области електротехнике у земљи и иностранству; припре-
ма техничку документацију.

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме; енглески 
језик 2. степен (говор, писање). Рок за пријављивање 
08.04.2023.

Infostud огласи

www.nsz.gov.rsПословни центри НСЗ

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

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом



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


