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Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 - 
испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 
95/18), члана 4 Правилника о спровођењу јавног конкур-
са за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 
и 137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-11793/2019 од 
27. новембра 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство правде - Управа за извршење кривичних санк-
ција, Немањина 22-24, Београд. 

Радна места која се попуњавају: 

II КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД 
У ПОЖАРЕВЦУ - ЗАБЕЛИ

1. Радно место подршка реализацији 
третмана

у Служби за третман, у звању млађи 
саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области Педагошке, Психолошке 
или Социолошке или Политичке науке - смер за социјал-
ну политику и социјални рад или из стручне области: 
Специјална едукација и рехабилитација - смер за пре-
венцију и третман поремећаја понашања на, основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање једну годину радног искуства у стру-
ци или најмање 5 година радног стажа у државним орга-
нима, положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима. 

2. Радно место медицински техничар
Служба за здравствену заштиту, у звању 

референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, медицинске струке - општи смер; положен 
државни стручни испит или стручни испит у области 
здравствене заштите и најмање две године радног иску-
ства у струци, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

3. Радно место инструктор 
аутоелектричар

Служба за обуку и упошљавање, у звању 
референта

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, ауто-електричарске струке, положен државни 
стручни испит и најмање две године радног искуства у 
струци, као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

4. Радно место шеф Одсека 
пољопривредне производње

Служба за обуку и упошљавање, у звању 
саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области Биотехничке науке - 
одсек пољопривреда, на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит; најмање три године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

5. Радно место послови јавних 
набавки

Служба за опште послове, у звању 
саветника

1 извршилац

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

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о јавним набавкама - усмено; вештина комуника-
ције -непосредно, кроз разговор са кандидатима.

6. Радно место послови 
финансијског планирања, 
извештавања и контроле

Служба за опште послове, у звању 
саветника

1 извршилац

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

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

Mесто рада: Пожаревац, Забелска бб
 

III ОКРУЖНИ ЗАТВОР У 
ПРОКУПЉУ

1. Радно место за послове благајне, 
депозита и кантине

Служба за опште послове, у звању 
референта

1 извршилац

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

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Уредбе о буџетском рачуноводству - усмено; вештина 
комуникације - непосредно, кроз разговор са кандида-
тима.

2. Радно место инструктор кувар
Служба за опште послове, у звању 

референта
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња 
школа прехрамбеног смера, кувар, месар, пекар, поло-
жен државни стручни испит и најмање две године рад-
ног искуства у струци. као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

Mесто рада: Прокупље, Таткова бб 

IV КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД У 
НИШУ

1. Радно место реализатор третмана
у Служби за третман, у звању саветника

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Стечено високо 
образовање из научне области Педагошке, Психолошке 
или Социолошке или Политичке науке - смер за социјал-
ну политику и социјални рад, или из стручне области 
Специјална едукација и рехабилитација - смер за пре-
венцију и третман поремећаја понашања, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

2. Радно место на пословима 
медицинског техничара

Служба за здравствену заштиту, у звању 
референта

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: Завршена средња 
школа, медицинске струке - смер за медицинског тех-
ничара; положен државни стручни испит или стручни 
испит у области здравствене заштите и најмање 2 годи-
не радног искуства у струци, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.
Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

Mесто рада: Ниш, Насеље Милке Протић бб

Администрација и управа
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V ОКРУЖНИ ЗАТВОР У ВРАЊУ

1. Радно место послови 
материјалног-финансијског 
извештавања, планирања и 

контроле
Служба за опште послове, у звању 

саветника
1 извршилац

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

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

Mесто рада: Врање, Цара Душана 1

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 
- писана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити редни 
број радног места из текста конкурса као и назив рад-
ног места за које се конкурише, име и презиме, датум 
и место рођења, адреса становања, мејл адреса за кон-
такт, контакт телефон, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства у степену стручне спре-
ме прописане за радно место на које се конкурише, са 
кратким описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде 
својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која је 
наведена у условима за радно место - заједничко за сва 
радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак за кривично дело које се гони по служ-
беној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за 
сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандида-
ту раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из радног одно-
са, издата од стране државних органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном стручном испиту у области здраствене заштите или 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном државном стручном испиту (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о положеном 
правосудном испиту); у складу са чланом 101 Закона о 
државним службеницима државни стручни испит нису 
дужни да полажу државни службеници који су здрастве-
ни радници или здравствени сарадници у Управи за 
извршење кривичних санкција, који су у обавези да 
полажу или су положили стручни испит у области здрав-
ствене заштите; 
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо ње - 
заједничко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презен-
тацији Министарства правде, на следећој интернет адре-
си: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

Документа о чињеницама о којиме се води служ-

бена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном испиту за рад у државним органима. 

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

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

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе 
о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

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

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

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

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

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

VII Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкур-
са пунолетан; да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци (члан 45 став 1 Закона 
о државним службеницима).

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

VIII Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања у 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови“.
IX Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за рад на оглашеном радном месту провера стручних 
оспособљености, знања и вештина које се вреднују у 
изборном поступку спровешће се у просторијама завода.

О дану и времену спровођења изборног поступка канди-
дати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, 
на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу 
у својим пријавама.

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

XI Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, 
тел. 011/2685-305.

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

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да се запос-
ли пунолетан држављанин Републике Србије који има 
прописану стручну спрему и испуњава остале услове 
одређене законом, другим прописом и правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у државном органу, ако му раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужности 
из радног односа и није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци. Као државни службеник на извр-
шилачком радном месту може да се запосли и лице које 
нема положен државни стручни испит, али је дужно да 
га положи у року утврђеном овим законом.

Државни службеник који је у радном односу на 
неодређено време мора да има положен државни струч-
ни испит. Пробни рад је обавезан за све који први пут 
заснивају радни однос у државном органу, а нису при-
правници, нити раде у кабинету.

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

Кандидати који конкуришу на више радних места под-
носе појединачне пријаве за свако радно место на које 
конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су прило-
жили тражене доказе.

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

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

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу 
е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кри-
вичних санкција, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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

Посао се не чека, посао се тражи
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БЕОГРА Д

На основу члана 135 Закона о полицији („Службени глас-
ник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 2, а у вези са 
чланом 6 и 7 Уредбе о спровођењу јавног конкурса за 
попуњавање радних места полицијских службеника у 
Министарству унутрашњих послова („Службени гласник 
РС“, бр. 18/19), Сектор за људске ресурсе оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА ПОЛИЦИЈСКОГ 
СЛУЖБЕНИКА 

Орган у коме се попуњаваjу радна места: Минис-
тарство унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 
Нови Београд

Радно место које се попуњава:

Стоматолог I
у Одсеку за здравствену превенцију, 
Одељење за здравље запослених и 

безбедност на раду
1 извршилац, р.б. радног места 

08.8.1.3 у акту о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у 

Министарству унутрашњих послова

Врста радног односа: радни однос на неодређено 
време или на одређено време у својству приправника.

Опис послова: врши стоматолошку превенцију; врши 
стоматолошке интервенције; реализује здравствено-вас-
питни рад из области стоматологије; иницира набавку 
лекова и стоматолошког санитетског материјала; води 
евиденцију о обављеним стоматолошким интервенција-
ма; даје предлоге за организационо и нормативно уна-
пређење из делокруга рада; усваја принципе, нове мето-
де и технике и примењује искуства најбољих примера 
из праксе у области рада; припрема податке неопходне 
за израду нацрта и предлога прописа и општих аката из 
делокруга рада; спроводи и прати примену законских и 
подзаконских прописа, интерних обавезујућих аката и 
стратешких докумената из делокруга рада; непосредно 
учествује у унапређењу стручне оспособљености запос-
лених за успешан и квалитетан рад у условима примене 
савремених средстава и метода; припрема и израђује 
евиденције, анализе, извештаје и информације у скла-
ду са захтевима посла и степеном образовања; одлаже, 
чува и архивира документацију у складу са прописима; 
обавља и друге унутрашње послове који су у непосред-
ној вези са полицијским пословима, а који му се ставе у 
задатак по налогу надређеног руководиоца.

Услови: стечено високо образовање по Закону о уни-
верзитету у трајању од најмање 5 година или високо 
образовање стечено на интегрисаним основним и мас-
тер академским студијама у обиму 300 ЕСПБ бодова из 
научне области стоматолошке науке у оквиру образов-
но-научног поља медицинске науке. Као посебан услов 
за рад на наведеном радном месту захтева се лиценца 
за рад Стоматолошке коморе Србије. Кандидати морају 
да испуњавају опште услове за рад у државним орга-
нима предвиђене законом, посебне услове прописане 
Законом о полицији (члан 137 и 138) и Правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
Министарству унутрашњих послова.
У изборном поступку проверавају се:
• формално-правни услови - увидом у податке из прија-
ве и на основу расположиве документације,
• техничке компетенције (знања и вештине) - писаним 
тестом знања који садржи и питање у виду решавања 
конкретног проблема, задатка и ситуације (студија слу-
чаја), 
• психолошки захтеви и базичне компетенције - стан-
дардизованим психолошким тестовима и психолошким 
интервјуом,
• здравствена способност - обављањем лекарског пре-
гледа у референтној здравственој установи,
• интервју - полуструктурисаним интервјуом.
Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се про-
веравају и оцењују у изборном поступку су: знање 

из области рада на радном месту, у складу са описом 
радног места; познавање Закона о полицији, Закона о 
здравственој заштити, Закона о здравственом осигу-
рању.

Датум оглашавања: 12.02.2020. године. Овај оглас 
објављује се на интранет и Интернет страници Минис-
тарства унутрашњих послова и огласној табли Сектора 
за људске ресурсе, у дневном листу „Политика“ и на 
интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
Десет дана од дана објављивања конкурса у дневном 
листу „Политика“ и почиње да тече наредног дана од 
дана када је конкурс објављен.

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за људске 
ресурсе, Булевар др Зорана Ђинђића 104, 11070 Нови 
Београд (писарница СИВ-а 2 или путем поште), са наз-
наком “За јавни конкурс за радно место стоматолог I“.

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Стефани Цако, 011/274-0000, локал 402-81, у перио-
ду од 13.00 до 15.00 часова, сваког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
- образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, чини 
његов саставни део и исти је неопходно попунити и 
својеручно потписати; 
- кратка биографија;
- оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању 
у складу са прописаним условом у погледу образовања;
- оверена фотокопија лиценце за рад Стоматолошке 
коморе Србије;  
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених Републике Србије;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству Републике Србије (са датумом издавања 
не старијим од шест месеци);
- оригинал уверења основног и вишег суда да се против 
кандидата не води кривични поступак (са датумом изда-
вања не старијим од шест месеци);
- очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија 
личне карте која није чипована;
- оверена фотокопија радне књижице или извода из 
електронске базе података Централног регистра Фонда 
за пензијско-инвалидско осигурање;
- оверене фотокопије исправа којима се доказују пода-
ци о радном искуству (потврде, решења и други акти 
из којих се види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), 
уколико кандидат исто поседује;
- оверена фотокопија исправа којима се доказују подаци 
о стручном оспособљавању, усавршавању и посебним 
областима знања (уколико кандидат исто поседује);
- оверена фотокопија уверења о положеном стручном 
испиту (уколико кандидат исто поседује); 
- доказ да кандидат има пријављено пребивалиште на 
територији Републике Србије - најмање годину дана 
непрекидно пре дана подношења пријаве на јавни кон-
курс;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо њега.
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неопходно 
попунити и својеручно потписати.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложeни докази могу бити оверени у основним судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа као пове-
рени посао). Као доказ се могу приложити фотокопије 
докумената које су оверене пре 01.03.2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Датум отпочињања изборног поступка: 02.03.2020. 
године. Овим се сматра да су сви кандидати који су ушли 
у изборни поступак уредно обавештени о отпочињању 
истог.

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије, уве-
рење Основног и Вишег суда да се против кандидата 

не води кривични поступак и доказ да кандидат има 
пријављено пребивалиште на територији Републике 
Србије.

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 
95/18-аутентично тумачење), прописано је, између оста-
лог, 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 еви-
денција, када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне 
за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће 
се сматрати неуредним (члан 103. став 3.)

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности: да Министар-
ство прибави податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат учини сам.
 
Препорука је да учесник конкурса сам достави сву неоп-
ходну документацију у циљу бржег и ефикаснијег спро-
вођења конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непот-
пуне пријаве, биће одбачене решењем.

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.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

УПРАВА ЗА ДУВАН

Министарство финансија - Управа за дуван, на осно-
ву члана 54 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 и 95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интер-
ном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима (,,Службени гласник РС”, број 2/19) 
и Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 Број: 112-13045/2019 од 26. 
децембра 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - 

УПРАВИ ЗА ДУВАН
I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство финансија - Управа за дуван, Београдска 70/1, 
Београд, Врачар 
II Радно место које се попуњава:

Радно место за управно-правне 
послове и међународну сарадњу

у звању саветник, у Одсеку за управно-
правне и нормативне послове

1 извршилац

Опис послова радног места: спроводи поступке у 
вези са издавањем дозвола за обављање делатности 
трговине на мало дуванским производима, израђује 
одговарајуће акте; прати упоредну праксу у области 
прописа из надлежности Управе, прати директиве ЕУ из 
тих области, остварује међународну сарадњу са одгова-
рајућим телима и органима у областима из надлежности 
Управе; обрађује предмете и припрема акте у вези са 
издавањем дозвола и уписом у одговарајуће регистре 
и евиденционе листе, у складу са законом који регули-
ше област производње и промета дувана и дуванских 
производа; учествује у изради општих аката Управе, 
израђује дописе, акте и извештаје из делокруга рада 
Одсека; прати стање и примену закона и других прописа 
из области државне управе и других закона који се при-
мењују у раду Управе и пружа стручну помоћ у њиховој 
примени у оквиру ужих унутрашњих јединица у Управи; 
стара се о законитом, систематичном и ажурном вођењу 
Евиденционе листе о трговцима на мало дуванским про-
изводима; пружа стручну помоћ подносиоцима захтева; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Администрација и управа
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Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање три године 
радног искуства у струци; положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

III Место рада: Београдска 70/1, Београд, Врачар.

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

У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће 
се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост“, ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције - дигитална писменост, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Комисија 
ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли 
може или не може да прихвати доказ који сте приложи-
ли уместо провере путем теста.

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

2. Посебне функционалне компетенције: Након 
пријема извештаја о резултатима провере општих функ-
ционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних 
компетенција, врши се провера посебних функционал-
них компетенција, и то:

• Посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правни послови (Закон о општем управ-
ном поступку) провераваће се путем симулације (усме-
но).
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - прописи и акти из надлеж-
ности и организације органа (Закон о дувану) провера-
ваће се путем симулације (усмено). 
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - релевантни прописи, акти, 
процедуре из делокруга радног места  (Правилник о 
условима у погледу техничке опремљености простора за 
трговину на мало дуванским производима) провераваће 
се путем симулације (усмено).
• Посебна функционална компетенција за 
одређено радно место - страни језик (енглески језик 
ниво Б1) - провераваће се писмено (путем теста).

Напомена: Ако поседујете важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о знању енглеског језика, 
на траженом нивоу, и желите да на основу њега буде-
те ослобођени тестирања компетенције знање страног 
језика, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), доставите и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлу-
ку да ли може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо провере путем теста.

Информације о материјалима за припрему кандидата за 
проверу посебних функционалних компетенција могу се 

наћи на сајту Министарства финансија-Управе за дуван 
www.duvan.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетен-
ције (управљање информацијама, управљање задацима 
и остваривање резултата, оријентација ка учењу и про-
менама, изградња и одржавање професионалних одно-
са и савесност, посвећеност и интегритет и управљање 
људским ресурсима) - провераваће се путем стан-
дардизованог инструмента (писмено) и путем интервјуа 
базираног на компетенцијама (усмено).

4. Интервју са комисијом и вредновање кандида-
та: Процена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа -  провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено).

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

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима, интернет презента-
цији Министарства финансија - Управе за дуван или у 
писарници Министарства финансија - Управе за дуван, 
Београдска 70/1, Београд, Врачар у штампаној верзији.

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

VII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о положеном 
правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и 
други акти из којих се види на којим пословима, у ком 
периоду и са којом стручном спремом је стечено радно 
искуство). Државни службеник који се пријављује на јав-
ни 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 прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно општинскоj 
управи. 

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

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

VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са конкурсном комисијом позивају се да 
у року од 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 
достављених или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на адресу Министарства финансија - Управе за 
дуван, Београдска 70/1, Београд, Врачар.

IX Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, раз-
умљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене 
огласом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће 
се спровести, почев од 16. марта 2020. године, о чему 
ће кандидати бити обавештени на бројеве телефона или 
електронске адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера 
посебних функционалних компетенција и интервју са 
конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства финансија - Управе за дуван, Београдска 
70/1, Београд, Врачар. Учесници конкурса који су успеш-
но прошли једну фазу изборног поступка обавештавају 
се о датуму, месту и времену спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или 
електорнске адресе), које наведу у својим пријавама.

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

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

XII Лица која су задужена за давање оба-
вештења: Ружица Петровић, телефон: 011/3021-823.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се 
поштом или предају непосредно на писарници Минис-
тарства финансија - Управе за дуван, Београдска 70/1, 
11000 Београд, Врачар, са назнаком: „За јавни конкурс 
за попуњавање извршилачког радног места”. 

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеници-
ма прописано је да су кандидатима при запошљавању 
у државни орган под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата врши на основу 
провере компетенција. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос у држав-
ном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 месе-
ци. Кандидати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у избор-
ном поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита. Пробни рад је обавезан за 
све који први пут заснивају радни однос у државном 
органу. Пробни рад за радни однос на неодређено вре-
ме траје шест месеци.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем конкурсне 
комисије. 
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју је име-
новао в.д. директора Управе за дуван. 

Администрација и управа
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Овај конкурс се објављује на интернет презентацији 
и огласној табли Министарства финансија - Управе 
за дуван www.duvan.gov.rs, на интерент презентацији 
Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на 
порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање. 

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

ЛЕСКОВАЦ

СПОРТСКИ САВЕЗ 
ОПШТИНЕ БОЈНИК

16205 Бојник, Вука Караџића бб
тел. 060/0620-901

Административни референт

Организатор спортских приредби
УСЛОВИ: средња стручна спрема у четворогодишњем 
трајању; познавање рада на рачунару (MS Office пакет 
и интернет), радно искуство од најмање једне године на 
истим или сличним пословима; да кандидат није осуђи-
ван првоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање шест месеци; да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад; држављанство Репу-
блике Србије. Уз пријаву подноси се следећа документа-
ција у оригиналу или овереној фотокопији: 1) уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци, 2) извод из 
матичне књиге рођених, 3) потврда да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање шест месеца. 4) Лекарско уверење, 5) диплома 
о стеченој стручној спреми. Достављену документацију 
Спорсти савез Општине Бојник задржава у својој архиви. 
Пријаве за кандидата са предлозима подносе се на горе 
наведену адресу са назнаком “За конкурс” или лично 
радним данима у просторијама спортског савеза општи-
не Бојник. Рок за пријаву је 8 дана и исти почиње од 
дана објављивања конкурса на сајту Националне служ-
бе за запошљавање. Пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, 
као и непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Додатне информације могу се доби-
ти на телефон: 060/0620-901, особа за контакт: Дејан 
Арсић или у просторијама Спортског савеза Општине 
Бојник.

НОВИ СА Д

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА

На основу члана 51 Закона о правобранилаштву („Служ-
бени гласник РС”, бр. 55/2014) и члана 68. став 1. тач-
ка 15. Статута општине Бачка Топола („Службени лист 
општине Бачка Топола”, бр. 5/2019), Општинско веће 
општине Бачка Топола, на седници одржаној дана 11. 
фебруара 2020. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ЈАВНОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ БАЧКА 
ТОПОЛА

Опис посла: Послови правне заштите имовинских пра-
ва и интереса општине Бачка Топола.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен правосудни испит, 
најмање пет година радног искуства у правној струци 
после положеног правосудног испита, држављанство 
Републике Србије, да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу, односно 

органу аутономне покрајине или јединице локалне само-
управе, звог теже повреде дужности из радног односа 
и да није осуђиван правоснажно на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци.

Трајање рада на функцији и место рада: Рад на 
функцији траје пет година, а место рада је Бачка Топо-
ла, М. Тита 30.

Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за под-
ношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса у публи-
кацији „Послови”.

Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: 
Пријаве на јавни конкурс са доказима о испуњавању 
услова јавног конкурса, доставити у затвореној коверти 
са назнаком „Пријава на јавни конкурс за постављење 
правобраниоца општине Бачка Топола”, М. Тита 38, Бач-
ка Топола.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс 
садржи податке о конкурсу, личне податке, адресу ста-
новања, телефон и електронску адресу.

Уз пријаву на јавни конкурс приложити следећу 
документацију у оргиналу или у овереној фото-
копији (не старије од 6 месеци): извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, диплому 
о завршеном правном факултету, доказ о положеном 
правосудном испиту, доказ о радном искуству, испра-
ве којима се доказује да раније није престајао радни 
однос у државном органу, односно органу аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже 
повреде дужности из радног односа, уверење Министар-
ства унутрашњих послова - полицијске управе да није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци, уверење основног и вишег суда 
да кандидат није под истрагом и да против њега није 
покренут кривични поступак.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016), про-
писано је, између осталог, да орган може да врши увид 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којимa се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење Министар-
ства унутрашњих послова - полицијске управе да нијe 
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци, уверење о положеном правосуд-
ном испиту. Потребно је да учесник конкурса уз напред 
наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за 
једно од могућности да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам.

Образац изјаве објављен је уз Јавни конкурс за 
постављење правобраниоца општине Бачка Топола, 
на интернет презентацији општине Бачка Топола www.
btopola.org.rs.

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, у периоду од 10 до 12 часова: Бојана Дозет Вар-
га, тел. 064/8624-472, запослена у Општинској управи 
Бачка Топола на пословима људских ресурса.

Напомена: Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Овај конкурс објавиће се преко Нацио-
налне службе за запошљавање у листу „Послови” као 
и на званичној интернет презентацији општине Бачка 
Топола. Сви изрази, појмови, именице, придеви и гла-
голи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, 
односе се без дискриминације и на особе женског пола.

                        Трговина и услуге

SPAMIL COMMERCE DOO
11000 Београд, Јована Глигоријевића 9А

тел. 011/2493-647

Помоћни радник у магацину 
хидроизолатерске робе

3 извршиоца

Предузеће Spamil Commerce ДОО хитно тражи три извр-
шиоца за радно место помоћног радника у магацину 
хидроизолатерске робе, стално запослење у Београду. 
Информације на телефон: 011/2493-647, 011/397-4940, 
особа за контакт: Светислав Мијин.

Хигијеничаркa - чистачицa
3 извршиоца

Предузеће Spamil Commerce ДОО хитно тражи три 
извршиоца за радно место хигијеничарке-чистачице у 
магацину хидроизолатерске робе, стално запослење 
у Београду. Информације на телефон: 011/2493-647, 
011/397-4940, особа за контакт: Светислав Мијин.

PP “TIR COMMERCE”
11000 Београд, Шафарикова 11

тел. 011/3341-113

Шпедитер - посредовање код 
царинских органа у постпцима код 

увоза и извоза и спољнотрговинских 
активности

на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме економског смера; 
основна информатичка обука; енглески језик - виши или 
конверзацијски ниво. Заинтересовани кандидати треба 
да пошаљу CV на e-mail: borivoje.tomic@tir-comerce.rs до 
10.03.2020. године.

„PUST NANEX PLUS“ DOO
11000 Београд, Гундулићев венац 35

тел. 064/2563-814

Радник у хемијском чишћењу - 
пеглар

на одређено време

УСЛОВИ: IV, III или I степен стручне спреме; пожељно 
радно искуство на наведеним пословима. Заинтересова-
ни кандидати треба да се јаве на наведени број телефо-
на или да пошаљу CV на e-mail: nanexplus@hotmail.com, 
у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

„ФИТОМЕДИЦИНА“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Ђуке Динић 31

Продавац у пољопривредној апотеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: пољопривредни техничар или пољопривредни 
инжењер. Радно искуство је пожељно, али није неопход-
но. Јављање кандидата на телефон: 064/1702-927.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Агент теренске продаје
место рада: Београд, Бор, Чачак, 
Јагодина, Крагујевац, Краљево, 

Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар, 
Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац, 

Пријепоље, Прокупље, Шабац, 
Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, 

Суботица, Ужице, Ваљево, Врање, 
Зајечар, Зрењанин и Кикинда

200 извршилаца

Администрација и управа / Трговина и услуге 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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УСЛОВИ: III - VII степен стручне спреме; без обзира на 
радно искуство. Врста радног односа: уговор о делу. 
Трајање конкурса: до попуне. Посебна знања и вешти-
не: основно познавање рада на рачунару и енглески 
језик на почетном нивоу. Заинтересовани кандидати 
могу слати радне биографије на горе назначену мејл-ад-
ресу послодавца.

Монтер - техничар за 
телекомуникације

на одређено време, пробни рад 6 
месеци, место рада: Београд, Нови Сад, 

Крагујевац
40 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (електро-
техника, механика и слично); без обзира на радно иску-
ство. Трајање конкурса: до попуне. Посебна знања и 
вештине: основно познавање рада на рачунару. Заин-
тересовани кандидати могу контактирати своје саветни-
ке за запошљавање за информације о начину конкури-
сања.

„TEXTIL“ DOO
11070 Нови Београд

Зеленгорска 1г (Тошин бунар)

Комерцијалиста у велепродаји
за рад у Пироту

УСЛОВИ: „Textil“ је лидер на нашем тржишту у области 
трговине тканинама за израду одевних предмета. Због 
проширења пословања отварамо радно место у Пироту 
са околином за позицију: комерцијалиста у велепродаји, 
посао комерцијалисте је: остваривање постављених 
месечних циљева продаје кроз: дневне контакте са куп-
цима ради продаје и наплате робе, теренски обилазак 
купаца ради продаје и наплате робе, активно пронала-
жење и отварање нових купаца, све остале активности 
у циљу развијања тржишта и пословања „Textil“-а, нео-
пходне квалификације: преузимање личне одговорнос-
ти за остваривање постављених циљева, минимум ССС, 
активан возач, дозвола Б категорије, рад на рачунару 
MS Office, знање бугарског језика, знање енглеског јези-
ка је предност. „Textil“ пружа систем обуке и оптимално 
радно окружење онима који су спремни да уче, усвајају 
нова знања и вештине и преузимају одговорност за соп-
ствени рад и резултате. Пријаву са CV-ем послати елек-
тронски или поштом на адресу: „Textil“ д.о.о., Зеленгор-
ска 1г (Тошин бунар), 11070 Нови Београд, са назнаком: 
„Пријава на конкурс“.

SPAMIL COMMERCE DOO
11000 Београд

Јована Глигоријевића 9а
тел. 011/397-4940

Хигијеничарка
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме без обзира на радно 
искуство; заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон: 011/2493-647 и 011/3974-940, конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

„OUR FRUIT“ DOO
11400 Младеновац
Краља Петра I 246
тел. 064/8214-202

e-mail: ourfruits.ml@gmail.com

Тракториста
сви послови на пољопривредном 
газдинству, на одређено време

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спреме, општина 
и место рада: Топола, Јеленац; рад је теренски и у сме-
нама, превоз обезбеђен, пробни рад 3 месеца. Додатна 
знања и вештине: руковање пољопривредним машина-
ма. Радно искуство 6 месеци, да је кандидат радио на 
пољопривредним и прикључним машинама, као и све 
пратеће послове на пољопривредном газдинству. Прија-
ве слати на e-mail: ourfruits.ml@gmail.com или се јавити 
путем телефона: 064/8214-202.

„LEGALVERSE“ DOO
11000 Београд, Ресавска 84

тел. 060/344-3359

Комерцијалиста (теемаркетер)
продаја аранжмана (онлајн тестови) 
телефоном и/или путем интернета

5 извршилаца
УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме; основна 
информатичка обука; предвиђен пробни рад. Заинтере-
совани кандидати треба да пошаљу CV на имејл: infor@
akademijazakme.edu.rs или да се јаве на наведени број 
телефона. Оглас је отворен до попуне.

ХОТЕЛ „СРБИЈА“ АД
11000 Београд, Устаничка 127ц

Конобар
на одређено време

2 извршиоца
Конобар-сервир за послуживање 

хране и пића у ресторану и хотелу
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: I-IV степен стручне спреме; знање енглеског 
језика - почетни ниво; без обзира на радно искуство. 
Конкурс остаје отворен до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати пријаву могу да пошаљу на e-mail: 
office@hotelsrbija.com или да се јаве на контакт телефон 
062/445-427.

„MARKO TRANS CARGO“ DOO 
BEOGRAD

e-mejl: office@markotc.com
тел. 065/8400-901

Грађевински техничар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, смер - грађевински 
техничар; потребно радно искуство; дозвола Б катего-
рије; рад на рачунару (Word, Excel, Интернет); енглески 
језик - почетни ниво.

Дипломирани инжењер 
грађевинарства - нискоградња

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер - дипломира-
ни инжењер грађевинарства - нискоградња; пожељно 
радно искуство, али није неопходно; дозвола Б катего-
рије; рад на рачунару (Word, Excel, Интернет); енглески 
језик - почетни ниво.

Дипломирани инжењер 
грађевинарства - хидроградња

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер - дипломира-
ни инжењер грађевинарства - хидроградња; пожељно 
радно искуство, али није неопходно; дозвола Б катего-
рије; рад на рачунару (Word, Excel, Интернет); енглески 
језик - почетни ниво.

Дипломирани инжењер 
пољопривреде

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер - дипломира-
ни инжењер пољопривреде; радно искуство није нео-
пходно; дозвола Б категорије; рад на рачунару (Word, 
Excel, Интернет); енглески језик - почетни ниво.

Дипломирани инжењер шумарства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер - дипломира-
ни инжењер шумарства; радно искуство није неопход-
но; дозвола Б категорије; рад на рачунару (Word, Excel, 
Интернет).

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своју радну био-
графију могу доставити на мејл: office@markotc.com, 
могу да се јаве лично у просторије послодавца, адреса 
у Крагујевцу, Саве Ковачевића бб или могу да се јаве на 
контакт телефон: 065/84-00-901, сваког радног дана од 
08 до 16 часова.

“МАРК МД” ДОО ХОТЕЛ 
“ЗЛАТИБОРСКА НОЋ”

31311 Бела Земља, Бела Земља бб
e-mail: zlatiborskanoc@gmail.com

Конобар
на одређено време (6 месеци)

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; енглески 
језик - почетни ниво, рад на рачунару - почетни ниво. 
Рад у сменама. Конкурс траје до 29.02.2020. годи-
не. Достављање радних биографија на мејл-адресу: 
zlatiborskanoc@gmail.com.

            Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ 
12311 Мало Црниће, Стишка бб 

Дипломирани фармацеут - 
медицински биохемичар односно 

дипломирани фармацеут 
специјалиста медицинске биохемије

у Служби за здравствену заштиту 
одраслих лица, на одређено време до 
повратка запослене са дужег одсуства

Опис послова: обавља послове лабораторијске дијагно-
стике, обезбеђује спровођење рутинских и нових мето-
да рада здравствене делатности своје специјалности у 
оквиру лабораторијске дијагностике, ради на пословима 
микроскопирања и осталим лабораторијским послови-
ма, одговоран је за квалитет анализа које обавља, прати 
стручну литературу и усавршава све методе свог рада 
у установи и ван установе, врши стручни надзор над 
радом у одсеку, води уредно медицинску документацију 
и одговоран је за њено вођење, у раду примењује одлу-
ке и препоруке стручних органа Дома здравља и одго-
воран је за примену истих, обавља и друге послове у 
оквиру своје струке по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, кандидат 
треба да испуњава и следеће услове: завршен фарма-
цеутски факултет Одсек биохемија. Уз пријаву на оглас 
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, 
као доказ о испуњености услова кандидати достављају 
и: оверену копију дипломе о завршеном фармацеутском 
факултету Одсек биохемија, копију личне карте (очита-
не податке са личне карте); оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту; копију извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су диплома или уверење изда-
ти на девојачко презиме). Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да достави: лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; оверену копију 
лиценце/решења о упису у комору.Уколико изабрани 
кандидат не достави горенаведене документе у захте-
ваном року, са њим се неће засновати радни однос. Кан-
дидати могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за доно-
шење одлуке о избору. Кандидатима који не буду иза-
брани не враћа се поднета документација. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријава на оглас представља пристанак на обраду 
података о личности. Кандидатима који не буду изабра-
ни не враћа се поднета документација. Пријаве се под-
носе лично или путем поште на адресу:“Дом здравља 
Мало Црниће” Стишка бб, поштански фах 70, 12311 
Мало Црниће, са назнаком “Пријава на оглас”. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 6 месеци због 

повећаног обима посла
3 извршиоца

Опис послова:у тиму са докторима медицине и други-

Трговина и услуге / Медицина
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ма или самостално, спроводи превентивне и куративне 
мере, по налогу доктора медицине или доктора меди-
цине специјалисте у установи и на терену, обавља све 
послове медицинске документације, од узимања потреб-
них података из здравствене легитимације пацијена-
та, или другог документа који говори о обиму права 
здравствене заштите, исте уноси у протокол болесника, 
попуњава рецепте, дознаке, лекарска уверења, путне 
налоге, као и друге потребне обрасце са свим личним 
подацима пацијената,одговоран је за уредно вођење 
и тачност медицинске документације из области рада 
медицинскох техничара, вођење радног дневника, 
текуће и дневне евиденције и њиховог благовременог 
достављања служби статистике,врши наплату услуга 
лица која плаћају, а новац благовремено и свакоднев-
но предаје благајнику, уредно и на време фактурише 
пружене услуге страним заводима а фактуре доставља 
на даљу контролу и експедицију,припрема радно место 
лекара обезбеђујући потребне упуте, рецепте, шпатуле 
и остали потребни материјал,врши тријажу болесника, 
проналази здравствене картоне, доставља их у ордина-
цију лекара а по завршеном прегледу одлаже картоне у 
картотеку. За нове болеснике отвара картоне и уноси у 
регистар. Одговоран је за чување здравствених картона 
и друге документације са којом ради, врши припрему за 
стерилизацију инструмената и завојног материјала, као 
и припрему других апарата за рад са којима непосредно 
ради,обавља и друге послове превентивно-куративне 
заштите као и здравствено-васпитни рад са корисни-
цима здравствене заштите,обавља и друге послове из 
домена медицинског техничара уколико то послови рад-
ног места захтевају и по налогу непосредног руководио-
ца.

УСЛОВИ: поред законом прописаних услова, обавезни 
су следећи услови: завршена средња медицинска шко-
ла општег смера (IV степен) и положен стручни испит. 
Обавезна документација: уз пријаву на оглас са кратком 
биографијом,бројем телефона и адресом, као доказ о 
испуњености услова потребно је доставити и: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; фото-
копију личне карте (очитане податке са личне карте); 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су диплома или уверење издати на девојачко презиме). 
Приликом заснивања радног односа, изабрани канди-
дат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведена документа у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. Кандидати могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних информација 
које могу бити важне за доношење одлуке о избору. 
Пријава на оглас представља пристанак на обраду пода-
така о личности. Кандидатима који не буду изабрани 
не враћа се поднета документација. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији “Послови” Националне службе за запошљавање.
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: 
“Дом здравља Мало Црниће” Стишка бб, поштански фах 
70, 12311 Мало Црниће, са назнаком “Пријава на оглас”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете 
у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

Медицинска сестра - техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до 
повратка са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

Медицинска сестра - техничар
на одређено време за рад на пројекту 
Унапређење квалитета здравствених 
услуга за лица старија од 65 година и 

лица са посебним потребама у трајању 
до девет месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа 
општег смера са положеним стручним испитом, лиценца 
за рад и најмање шест месеци радног искуства у стру-
ци. Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да 
доставе: доказ о стручној спреми; уверење о положеном 
стручном испиту, лиценцу или решење о упису у комо-
ру, фотокопију извода рођених или венчаних уколико је 

дошло до промене презимена,уверење о држављанству, 
доказ о радном искуству. Докази морају бити оригинал 
или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу са назнаком „Пријава на конкурс“ 
или лично.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Спремач-спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, контакт телефоном и неове-
реним фотокопијама докумената којима се доказује 
испуњеност услова конкурса предају се преко писарнице 
Дома здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси 
са назнаком за који конкурс се подноси пријава. Прија-
вом 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. Одлу-
ка о избору ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља поред писарнице, а изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ - ШУЛЕ”

34210 Рача, Виноградска бб
тел. 034/751-076

Доктор стоматологије
на одређено време (до две године)

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет; положен 
стручни испит; познавање рада на рачунару. Заинте-
ресовани кандидати уз пријаву на оглас достављају и 
следећа документа: фотокопију дипломе о завршеном 
стоматолошком факултету, уверење о положеном струч-
ном испиту, фотокопију личне карте, потврду о радном 
искуству. Рок за пријаву кандидата је 8 дана. Пријаве се 
достављају на горе навердену адресу Дома здравља.

ДОМ ЗДРАВЉА ЉУБОВИЈА
(СА СТАЦИОНАРОМ)

15320 Љубовија, Војводе Мишића 58
тел. 015/561-898
e-mail: dzlj@ptt.rs

Возач у хитној медицинској помоћи
на одређено време до повратка радника 

са неплаћеног одсуства, а најдуже до 
12.05.2021. године

УСЛОВИ: Опис послова и услови за рад утврђени су 
Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва Дома здравља Љубовија (са стационаром) број 
169/2018,448/2018 и 114/19. Кандидати морају да 
испуњавају опште услове прописане Законом, као и 
следеће посебне услове утврђене Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Дому здравља 
Љубовија бр.169/2018,448/2018 и 114/19; средње обра-
зовање, возачка дозвола Б категорије. Заинтересовани 
кандидати, уз пријаву на оглас, подносе у оригиналу или 
овереној фотокопији следећа документа: кратку биогра-
фију (ЦВ) са адресом и контакт телефоном; диплому о 
завршеној школи која се тражи јавним огласом; оверена 
фотокопија возачке дозволе; уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; 
фотокопија личне карте или извод очитане чиповане 
личне карте. Кандидати који су се јавили на оглас могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему. кандидат 
који заснује радни однос дужан је да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се прима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве се подносе лично 
у просторијма правне службе Дома здравља Љубовија 

са стационаром или поштом, на адресу: Дом здравља 
Љубовија, Војводе Мишића 58, 15320 Љубовија. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

,,АПОТЕКА“ ВРШАЦ
Вршац, Абрашевићева 32

тел. 013/830-261

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII/1 степен стру-
чне спреме, без обзира на радно искуство; лиценца за 
фармацеута, стручни испит. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
горе назначени телефон, особа за контакт: Радмила 
Цветићанин.

АПОТЕКА „МЕНТА“
Ужице, Сланушка 2
тел. 065/3388-055

e-mail: majamenta@mts.rs

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар фарма-
ције; пожељно је поседовање лиценце, али није оба-
везно; познавање рада на рачунару. Услови рада: рад у 
сменама. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт телефон, особа за 
контакт: Марија Буљугић.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ОПШТИНА 

БУЈАНОВАЦ
Бујановачка Бања
тел. 017/7651-292

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким оделењима и у 

амбуланти
на одређено време до повратка раднице 

са породиљског боловања

Опис посла: планира и пружа услуге здравствене неге 
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандар-
дима савремене здравствене неге, о чему води пропи-
сану медицинску документацију; обавља медицинске 
мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагно-
стике и рехабилитације, примењује прописану терапију 
и контролише узимање лекова , врши припрему болес-
ника за дијагностичке процедуре и асистира лекару 
при интервенцујама, даје пацијентима супкутане гасне 
ињекције, учествује у пријему болесника, визити, посма-
тра пацијента и обавештава лекара о стању пацијен-
та, прати опште стање пацијента, мери и евидентира 
виталне функције и др.показатеље, током ноћног рада 
прати рад дежурних служби, ван редовног радног вре-
мена пријемне службе преузима нужне послове пријема 
корисника услуга уз вођење само неодложне админи-
страције, припрема простор медицинску опрему, инстру-
менте и материјал за рад, врши дезинсекцију и стери-
лизацију материјала и инструмената,спроводи мере за 
спречавање интрахоспиталних инфекција, учествује у 
набавци потребног материјала, учествује у дијагностици 
(ЕКГ, одређивање шећера у крви и др.), даје упутства 
пацијенту о припреми за снимања и поставља пацијен-
те за снимање, одлаже и уклања медицински отпад на 
прописани начин, обавља послове из области јавног 
здравља (здравствено васпитање, врши вакцинацију 
према епидемиолошком индикацијама, врши унос пода-
така у области здравствене статистике, води евиденције 
узима лабораторијски материјал), обавља и друге посло-
ве по налогу непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: лиценца за рад се не захтева за кандидате који 
први пут заснивају радни однос; радни однос се засни-
ва на одређено време. Уз пријаву кандидати су обавез-
ни да доставе: CV - кратку биографију са назначеном 
адресом становања и контакт телефон; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; лиценца 
за рад; извод из матичне књиге рођених - фотокопију. 

Медицина 
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Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаву доставити у затвореној коверти 
са назнаком „За оглас” на адресу: Специјална болница 
за рехабилитацију Бујановац, Бујановачка бања, 17520 
Бујановац, телефон 017/7651-292. Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних података 
који могу бити важни за одлуку о пријему. Кандидати ће 
бити обавештени о избору у року који неће бити дужи од 
30 дана. Овај оглас се објављује код Националне службе 
за запошљавање и на веб-сајту Министарства здравља 
Републике Србије. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА“

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48

Спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: основна школа, први 
степен стручне спреме. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву подносе следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о завршеној школи, фотокопију личне 
карте, кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница 
“Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или 
непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. 

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: III степен стручне спреме 
(електричар, водоинсталатер или бравар). Заинтересо-
вани кандидати уз пријаву подносе следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију личне карте; кратку биографију. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији “Послови”. Пријаве се подносе на адре-
су: Специјална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, 
Војводе Мишића 48 или непосредно у болници. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кувар/посластичар
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: III степен стручне спреме 
(кувар). Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи; фотокопију личне карте; кратку био-
графију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу “Послови”. Пријаве се под-
носе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 
Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у болни-
ци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. 

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: средње образо-
вање електротехничке струке, V или IV степен стручне 
спреме. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи; фотокопију личне карте; кратку био-
графију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у листу “Послови”. Пријаве се под-
носе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 18230 
Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у болни-
ци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. 

Портир
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: средња стручна спрема 
(туристички техничар, техничар заштите од пожара или 
матурант гимназије), IV степен стручне спреме. Заинте-
ресовани кандидати уз пријаву подносе следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи; фотокопију личне карте; кратку био-
графију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији “Послови”. Пријаве 
се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у 
болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 

Курир
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: средња стручна спрема 
(туристички техничар, економски техничар или матурант 
гимназије), IV степен стручне спреме; радно искуство на 
пословима курира од најмање 1 године. Заинтересовани 
кандидати уз пријаву подносе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој шко-
ли; потврду послодавца о радном искуству (оригинал); 
фотокопију личне карте; кратку биографију. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу “Послови”. Пријаве се подносе на адресу: Спе-
цијална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војво-
де Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: III степен стручне спре-
ме (конобар). Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију личне карте; 
кратку биографију. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у листу “Послови”. Пријаве 
се подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно у 
болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. 

ЗУ АПОТЕКА „НАРОДНИ ФРОНТ“
11000 Београд, Краљице Наталије 66

тел. 061/6631-521

Дипломирани фармацеут
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању; енглески језик - виши или конверзацијски 
ниво; стручни испит; основна информатичка обука. 
Заинтересовани кандидати да пошаљу CV на e-mail: 
apotekanarodnifront@gmail.com или да се јаве на наве-
дени број телефона. Рок за пријављивање 13.03.2020. 
године.

ДОМ ЗДРАВЉА 
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Медицинска сестра - техничар у 
служби кућног лечења

уз пробни рад од 3 месеца
2 извршиоца

Опис послова: води медицинску документацију и 
сачиљава извештаје о раду службе кућног лечења и 
медицинске неге и у стану болесника, предузима све 
неопходне мере, даје инфузионе растворе у стану, 
даје интрамускуларне и интравенске ињекције у стану, 
ставља фиксациони завој, врши обраду декубитиса и 
других рана у стану, врши давање серума, врши ски-
дање конаца, врши катетеризацију и замену катетера, 
спроводи терапију са кисеоником, учествује у здравст-
вено-васпитном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише 
пружене здравствене услуге, израђује месечне и троме-

сечне извештаје, управља санитетским возилом и у вези 
са тим сноси сву одговорност, учествује у палијативном 
збрињавању болесника, рад у Тиму за палијативно 
збрињавање, пружање подршке породици оболелог, 
одговорна за потрошњу и залихе лекова и санитетског 
материјала, ради и друге послове из домена своје струке 
по налогу одговорне сестре и начелника службе којима 
је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: медицинска школа, средње образовање, 
општи смер; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства медицинске сестре; познавање 
рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows 
окружење); положен возачки испит Б категорије. Уз 
молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о 
завршеној школи, фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о 
упису у Комору, фотокопију возачке дозволе и фотоко-
пију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, 
које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

уз пробни рад од 3 месеца

Опис послова: води потребну евиденцију о осигура-
ницима, здравственом стању корисника и популације, 
учествује у превентивним прегледима, скрининзима и 
здравствено-васпитном раду, врши примарну обраду 
ране/завој и по потреби компресивни завој и тампона-
ду, ставља фиксациони завој и врши скидање конаца 
и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија, врши апликовање 
хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија, 
транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испи-
рање уха, превијање у стану болесника, даје вакцине у 
амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби и ста-
ну болесника, прати болесника до болнице, по налогу 
лекара, врши требовање и набавку ампулираних лекова 
и инструмената. Контролише рок трајања лекова и сани-
тетског материјала и контролише хладни ланац лекова, 
ради са компјутерима и видео терминалима, обавља 
послове на пријему пацијената, наплата партиципације 
у складу са прописима и слично, одговорна је за пра-
вилно вођење медицинске документације, фактурише 
здравствене услуге које пружа, одговорна је за потро-
шњу и залихе ампулираних лекова, вакцина и санитет-
ског материјала, учествује у изради извештаја, учествује 
у спровођењу плана здравствено-васпитног рада, ради у 
тиму, врши заказивање пацијената лично и телефоном, 
врши стерилизацију инструмената, обавља дезинфек-
цију радног простора у интервенцијама, превијалишту и 
ординацији, разврстава медицински отпад, обележава и 
одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис рана, ради 
и остале послове из свог делокруга по налогу одговор-
не сестре, за свој рад одговора одговорној медицинској 
сестри, непосредном руководиоцу и начелнику службе.

УСЛОВИ: медицинска школа, средње образовање, 
општи смер; стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању медицинске сестре - 
техничара; познавање рада на рачунару (основни пакет 
MS Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце или решења о упису у Комору и 
фотокопију држављанства. Доставити неоверене фото-
копије, које се не враћају кандидатима.

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

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Оглас објављен у публикацији „Послови“ дана 
29.01.2020. године поништава се у делу: медицинска 
сестра - техничар у амбуланти, уз пробни рад (трајање 
пробног рада 3 месеца).

Медицина 
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КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Биолог
за потребе Одељења за биомедицински 

потпомогнуту оплодњу Клинике за 
гинекологију и акушерство Клиничког 

центра у Крагујевцу, на одређено време 
од 12 месеци и са пробним радом 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, 
113/17, 95/18) и посебни услови утврђени Правилником 
о организацији и систематизацији послова у Клиничком 
центру Крагујевац и то: посебан услов за заснивање 
радног односа је: радно искуство од најмање годину 
дана у наведеној служби здравствене установе на тер-
цијарном нивоу здравствене заштите. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профила; уверење о положеном стручном испиту, у 
складу са законом; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратка 
биографија са адресом, контакт телефоном, имејл-ад-
ресом. Као доказ радног искуства (укључујући стручно 
оспособљавање и усавршавање) кандидати треба да 
доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у 
струци у наведеној организационој јединици. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. При-
ликом заснивања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива радни 
однос; доказ да се против кандидата не води кривични 
поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе 
наведене документе у захтеваном року, 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 
Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем сајта 
Министарства здравља Републике Србије, путем сајта 
Клиничког центра Крагујевац и у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Рок за под-
ношење пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац (www.
kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу захтева-
ти повраћај конкурсне документације. Контакт телефон: 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затвореној 
коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагује-
вац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. 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)”.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
за потребе Службе за педијатрију 

са педијатријским одељењем и 
специјалистичким кабинетима, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до 
повратка са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицин-
ска школа педијатријског смера, положен стручни испит. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-

вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профила; фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 62, 
14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра - техничар у 
трансфузиологији

за потребе Одељења болничка банка 
крви - клиничка трансфузија, на 

одређено време до шест месеци ради 
обезбеђења услова у погледу кадра за 

обављање здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицин-
ска школа; положен стручни испит; завршен специја-
листички испит за рад у служби за трансфузију крви. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је доста-
вити следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом и контакт подацима; фотокопију дипломе 
о завршеној школи одговарајућег профила; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију 
уверења о положеном специјалистичком испиту за рад 
у служби за трансфузију крви; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве 
са документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и админи-
стративне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са 
назнаком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)“.

Сервирка
за потребе Службе за техничке и 

помоћне послове Одсека за припрему 
и дистрибуцију хране, на одређено 

време до шест месеци, ради обезбеђења 
услова у погледу кадра за обављање 

здравствене делатности

УСЛОВИ: На оглас се могу јавити: 1) кандидати који су 
завршили средње образовање; или 2) изузетно канди-
дати који су завршили основно образовање и имају рад-
но искуство на тим пословима стечено од дана ступања 
на снагу уредбе о каталогу радних места. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биографијом и 
контакт подацима; фотокопију дипломе/сведочанства 
о завршеној школи; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне 
послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
“Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат под-
носи пријаву)“.

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

тел. 011/2667-755

Конкурс објављен у публикацији “Послови” 22.01.2020. 
године за пријем у радни однос сервирке на одређено 
време, поништава се у целости.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне 
спреме.

Медицински техничар општег смера

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV 
степен стучне спреме, положен стручни испит.

Спремачица у просторијама у којима 
се пружа здравствена заштита

3 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидат мора да испуњава психофизичку и 
здравствену способност за рад под посебним условима 
рада и сменски рад. Заинтересовани кандидати подно-
се пријаву на оглас са кратком биографијом и са тачно 
наведеним радним местом за које кандидат конкурише, 
извод из матичне књиге рођених и извод из матичне 
књиге венчаних (ако је извршена промена презиме-
на), диплому о завршеној школи наведеној у условима 
за заснивање радног односа и за радно место под ред-
ним бројм 2 сва четири сведочанства; потврду о поло-
женом стручном испиту (за радно место под редним 
бројем 1 и 2, фотокопију радне књижице), извод из еви-
денције Националне службе за запошљавање решење 
или лиценца (за радно место под редним бројем 1 и 2 
приложити фотокопију тражених докумената. Пријаве 
са кратком биографијом адресом и контакт телефоном 
као и документа којима се доказује испуњеност услова 
конкурса донети лично у писарницу Опште болнице 
Параћин или послати на горенаведену адресу у затво-
реној коверти са назнаком “Пријава на оглас”. Кандидат 
прилаже лекарско уверење као доказ о здравственој 
спосбнсоти за рад приликом заснивања радног односа. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објавље-
ног у публикацији НСЗ “Послови”. Оглас је објављен и 
на веб-сајту Министарства здравља. Неблаговремене 
пријаве као и пријаве са непотпуном или неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. По завр-
шеном конкурсу предата документа се неће враћати 
кандидтима. За све информације можете се обратити на 
телефон 035/8155-101.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Више медицинска сестра - 
техничар

за рад на пословима цитоскринер у 
Одсеку за цитолабораторију Службе за 

здравствену заштиту жена
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршена висока медицинска школа струковних студија 
из области гинекологије и акушерства или општег сме-
ра, односно виша медицинска школа смер гинекологија 
и акушерство или општи смер, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису у Комо-
ру. Додатна обука за цитоскрининг у организованом 
популационом скринингу на рак грлића материце. Кан-
дидати који се пријављују на оглас достављају: пријаву 
на оглас; кратку биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију лиценце за рад 
или решења о упису у Комору; изјаву да су здравстве-
но способни за послове за које подносе пријаву; фото-
копију извода из матичне књиге рођених. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима који се 
јаве на оглас а ради пружања додатних података, који 
могу бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. 
О коначном избору кандидата одлучује директор. Иза-
брани кандидати, пре заснивања радног односа, дужни 
су да доставе лекарско уверење, као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснивају радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће закључи-
ти уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом достави-
ти на наведену адресу.

Медицина 
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ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за пнеумофтизиологију 
Опште болнице Крушевац, на одређено 
време на 3 (три) месеца због повећаног 

обима посла

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

2. Доктор медицине
на одређено време на 3 (три) месеца, за 
рад на Одељењу за инфективне болести 

у Служби за инфективне и кожне 
болести Опште болнице Крушевац, због 

повећаног обима посла

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

3. Доктор медицине
за рад у Служби за ортопедију и 
трауматологију Опште болнице 

Крушевац, на одређено време на 3 (три) 
месеца због повећаног обима посла

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

4. Доктор медицине
за рад у Служби за 

оториноларингологију Опште болнице 
Крушевац, на одређено време на 3 (три) 

месеца због повећаног обима посла

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

5. Доктор медицине
за рад у Служби за психијатрију Опште 
болнице Крушевац, на одређено време 
на 3 (три) месеца због повећаног обима 

посла

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

6. Доктор медицине
за рад у Служби пријема и збрињавања 

ургентних стања при Заједничким 
медицинским пословима Опште болнице 
Крушевац, на одређено време на 3 (три) 

месеца због повећаног обима посла

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

7. Психолог
на осталим болничким одељењима, за 
рад у Служби за психијатрију Опште 

болнице Крушевац, на одређено време 
на 3 (три) месеца због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: филозофски факултет, основне или мастер 
академске студије, одсек за психологију ,VII-1 степен, 
стручни испит у складу са Законом.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: За радна 
места од бр.1-6.: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), оверену фото-
копију Лиценце издате од надлежног органа. За радно 

место бр. 7: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, у складу са законом; фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања радног 
односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос. Уколико изабрани кандидат не доста-
ви наведена документа у остављеном року, са њим се 
неће закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у 
затвореној коверти са назнаком “За оглас”, са називом и 
редним бројем радног места за које се конкурише, а на 
наведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„КОВИН”
26220 Ковин, Цара Лазара 253

1. Медицинска сестра/техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време, 

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

детета

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци искуства у наведеном звању. 
Кандидати за радно место морају предати: кратку био-
графију (CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном средњем образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оверену фотокопију лиценце. У пријави на оглас, поред 
осталих података, кандидат треба да да своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе 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 архиви 
болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Изабрани кандидати су у обавези 
да доставе лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Гинеколошко-акушерска сестра / 
бабица у породилишту

на одређено време на 3 (три) месеца, 
за рад на Одељењу акушерства у 

Служби за гинекологију и акушерство 
са неонатологијом Опште болнице 

Крушевац, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа гинеколошко-аку-
шерског смера, IV степен, стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 

2. Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време на 3 (три) 
месеца, за рад у Одсеку за 

максилофацијалну хирургију Службе за 
оториноларингологију Опште болнице 
Крушевац, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV 

степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању.

3. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време на 3 (три) месеца, 
за рад у Служби за интерну медицину 

Опште болнице Крушевац због 
повећаног обима посла

3 извршиоца
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV 
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању.

4. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време на 3 (три) месеца, за 
рад у Одсеку за стандардну негу Службе 
за урологију Опште болнице Крушевац 

због повећаног обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV 
степен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању.

5. Инжењер инвестиционог и 
техничког одржавања и одржавања 

уређаја и опреме
на одређено време на 3 (три) месеца, 

за рад у Одељењу за техничке и 
инвестиционе послове у Служби за 
техничке, помоћне и друге сличне 

послове Опште болнице Крушевац због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
грађевинске, електротехничке или машинске струке, 
VII/1 степен стручне спреме; знање рада на рачунару; 
положен одговарајући стручни испит из области рада, у 
складу са Законом.

6. Референт за правне, кадровске и 
административне послове - архивар
на одређено време на 3 (три) месеца, за 
рад на Одељењу за правне, кадровске 
и опште послове Службе за правно и 

економско-финансијске послове Опште 
болнице Крушевац, због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спре-
ме, знање рада на рачунару. 

7. Помоћни кувар
на одређено време на 3 (три) месеца, 

за рад у Одсеку за припрему хране 
у Служби за техничке, помоћне и 

друге сличне послове Опште болнице 
Крушевац, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање.

8. Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
на 3 (три) месеца, за рад на Одељењу 

за одржавање хигијене објеката и 
простора Службе за техничке, помоћне 
и друге сличне послове Опште болнице 
Крушевац, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

9. Спремач - спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
на одређено време, за рад у 

Заједничким медицинским пословима 
Опште болнице Крушевац, ради замене 

привремено одсутног запосленог на 
боловању

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

Медицина 
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ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: за радна 
места од бр.1-4: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), оверену фото-
копију лиценце издате од надлежног органа. За радно 
место бр. 5: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, 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), изјаву или доказ 
о познавању рада на рачунару. За радно место бр. 6: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт теле-
фоном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте (уколи-
ко је чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), изјаву или доказ о познавању рада 
на рачунару. За радно место бр. 7: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефоном, овере-
ну 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 радна места од бр. 8-9: 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 (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати 
на девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 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, а на 
наведену адресу.

         Здравство и социјална заштита

УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ 
ЦЕНТАР БЕОГРАД

11080 Земун
тел. 011/2695-605

Спремачица
на одређено време од 3 месеца

7 извршилаца

УСЛОВИ: I, II ССС није потребно радно искуство.

Неговатељ
на одређено време од 3 месеца

10 извршилаца

УСЛОВИ: III ССС, није потребно радно искуство.

Медицинска сестра - техничар 
општег смера

на одређено време од 3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: IV ССС, није потребно радно искуство.

ОСТАЛО: кандидати се могу пријавити на број телефона 
на број телефона: 011/2695-605.

МИЉАКОВАЧКИ ОДМОР
11090 Београд, Миљаковачке стазе 44Е

тел. 064/961-01-73

Медицинска сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, у наведеном зани-
мању

Неговатељица
2 извршиоца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, у наведеном 
занимању.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Обезбеђен превоз, смештај и 
исхрана.

ЦЕНТАР “ЖИВЕТИ УСПРАВНО”
21000 Нови Сад, Јеврејска 20

тел. 021/42-42-91, 063/1644-070
063/831-7818

Персонални асистент - асистенткиња
2 извршиоца

Опис посла: послови се односе на асистенцију особи са 
инвалидитетом у обављању свакодневних активности 
као што су: личне потребе- помоћ при устајању, обла-
чењу, хигијенске потребе. Потребе у домаћинству при-
према оброка, набавка... Социјалне потребе асистенција 
при одласку на разне састанке, едукације...

УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручне спреме; 
небитно радно искуство; основна информатичка обука, 
енглески језик - средњи ниво; возачка Б категорије. Рок 
за пријаву 02.03.2020. Јављање на горенаведени теле-
фон.

          Култура и информисање

ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ
Београд, Коче Поповића 9/III

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

пословеа
Опис посла: припремање података и пружање подрш-
ке у изради финансијских планова; израда процедуре 
за финансијско управљање и контролу (ФУК); праћење 
стања, спровођење стручне анализе, испитивање 
информација и анализа акта и припрема извештаја о 
финансијским и рачуноводственим питањима из области 
делокруга рада; прикупљање и обрада података за 
израду извештаја, финансијских прегледа и анализа; 
припремање података за израду општих и појединачних 
аката; припрема и обрада документације за плаћање по 
различитим основама; обављање плаћања по основу 
документације, праћење преузимања обавеза за реа-
лизацију расхода; израда планова и програма развоја и 
анализе из делокруга свог рада; припремање извештаја 
из области рада; праћење усклађивања плана рада и 
финансијских планова; учествовање у припреми и изра-
ди финансијских извештаја (периодичних и годишњих) 
и годишњег извештаја о пословању (завршног рачуна); 
обављање рачуноводствених послова из области рада; 
припремање и обрађивање документације за евиденти-
рање насталих пословних промена; праћење вођења и 
вођење помоћне књиге и помоћне евиденције и усагла-
шавање помоћне књиге са главном књигом; усклађи-
вање стања имовине и обавеза у књиговодственој еви-
денцији са стварним стањем; праћење усаглашавања 
потраживања и обавезе; праћење чувања и архивирања 
финансијских извештаја, дневника и главне књиге.

УСЛОВИ: стручна спрема: високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 

године. Додатна знања: знање рада на рачунару. Рад-
но искуство: најмање три године радног искуства. При-
ликом оцене кандидата, Филмски центар ће ценити и: 
ниво одговорности кандидата према послу и активан 
приступ дужностима; релевантно радно искуство у 
области буџетског пословања у јавном сектору; позна-
вање финансијског планирања и анализа у јавном сек-
тору; релевантно радно искуство у планирању, праћењу 
и контроли трошкова; познавање буџетских и пореских 
прописа; искуство у раду са Excel-ом - напредни ниво; 
искуство у раду са међународним организацијама и фон-
довима.

ОСТАЛО: место рада: у седишту ФЦС-а, ул. Коче Попо-
вића бр. 9/III, Београд. Рок за конкурисање: 25.02.2020. 
године. Кандидати који испуњавају горенаведене усло-
ве за обављање послова дипломираног економис-
те за финансијско-рачуноводствене послове свој CV 
достављају искључиво путем поште на адресу ФЦС-а 
Коче Поповића 9/III, са назнаком „Пријава на оглас за 
обављање послова дипломираног економисте за финан-
сијско-рачуноводствене послове”, најкасније до истека 
рока за конкурисање. На разговор ће бити позвани само 
кандидати који уђу у ужи избор.

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ
18220 Алексинац, Душана Тривунца 15

Организатор културних активности
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године до 7. октобра 2017. године, односно на сту-
дијама у трајању до три године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
сертификат за кинооператера/ аудио/ видео оператера; 
познавање рада на рачунару;1 година радног искуства 
на пословима кинооператера/ аудио/ видео оператера. 
Уз пријаву кандидати треба да доставе у оригиналу или 
овереној фотокопији: биографију, диплому о стеченој 
стручној спреми, уверење о држављанству, фотоко-
пију личне карте, сертификат за кинооператера/ аудио/ 
видео оператера, доказ о општој здравственој способ-
ности (лекарско уверење), доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак (основни суд), доказ да није 
осуђиван за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу (полицијска 
управа). Пријаве са свим доказима о испуњености усло-
ва огласа доставити на горе наведену адресу, са назна-
ком : „За оглас”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

                        Индустрија и грађевинарство

ДТД ВОДОПРИВРЕДНО 
ДОО “СЕНТА”

24400 Сента, Кеј Тисин цвет 6
тел. 024/812-835

Радник у машинској радиници чувар
на насипу на реону Сента-Мол

Опис посла: Рад у оквиру потреба фирме на пословима 
одржавања и по потреби теренски рад. Чување и одр-
жавање чуварнице, обилазак и рад на одржавању наси-
па и канала.

УСЛОВИ: обзира на стручну спрему. CV-послати на 
e-mail: dtdsentamail@gmail.com или лично донети на 
горенаведену адресу.

МЕТАЛ - ХЕМИКО ДОО АДА
24430 Ада, Виноградска 9

Дипломирани инжењер ратарства
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер пољопривреде ратарство; потребно радно 
искуство у струци минимум 1 година, али није услов; 
возачка дозвола Б категорије. Комуникативност, одго-
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ворност, спремност за тимски рад, али и самосталност у 
раду, добре организационе способности.

Референт машинске опреме и 
наводњавања у ратарству

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински инжењер 
или инжењер пољопривредне механизације; потребно 
радно искуство у струци минимум 1 година, али није 
услов;возачка дозвола Б категорије. Комуникативност, 
одговорност, спремност за тимски рад, али и самостал-
ност у раду, добре организационе способности.

Механичар пољопривредне 
механизације

УСЛОВИ: кандидат треба да поседује минимум ССС  IV 
степен: машински техничар или техничар пољопривред-
не технике; познавање опреме произвођача пољоприв-
редне опреме и механизације; возачка дозвола Б кате-
горије. Комуникативност, одговорност, спремност за 
тимски рад, али и самосталност у раду, добре организа-
ционе способности.

ОСТАЛО: ОСТАЛО: Нудимо: Редовну плату, константно 
усавршавање, пријатно радно окружење. Кандидати 
треба да пошаљу радну биографију. Само кандидати 
који уђу у ужи круг биће обавештени о исходу конкурса. 
CV слати електронским путем halasjvk@gmail.com. Само 
кандидати који уђу у ужи круг биће обавештени о исхо-
ду конкурса. Рок за пријабу на конкурс за сва радна мес-
та је 22.02.2020. године.

ЖГП ГП „БЕОГРАД“ ДОО
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-842, 011/2510-961
e-mail: zgp@beotel.rs

Бравар
на одређено време - 3 месеца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство.

Армирач
на одређено време - 3 месеца

2 извршиoца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство.

Возач теретног возила 
на одређено време - 3 месеца

2 извршиoца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б, Ц, Е и ЦЕ категорије; без 
обзира на радно искуство.

Кувар
на одређено време - 3 месеца

УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним посло-
вима.

Мануелни радник за нискоградњу
на одређено време - 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство 3 године на наведеним посло-
вима.
ОСТАЛО: Место рада: Београд, Смедерево, Горњи Мила-
новац. Услови рада: теренски рад, обезбеђен превоз, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Врста радног 
односа: заснивање радног односа на одређено време - 
3 месеца. Рок трајања конкурса: до 15.03.2020. године. 
Заинтересовани кандидати могу се јавити послодавцу 
путем телефона или доставити радну биографију путем 
поште или мејлом, особа за контакт: Александар Пет-
ковић.

„КОНСТРУКТЕЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п

тел. 060/0202-590

Инсталатер
на одређено време 6 месеци, уз 

могућност заснивања радног односа на 
неодређено време

10 извршилаца
(1 особа са инвалидитетом)

Опис посла: инсталирање телекомуникационих каблова, 
извођење радова унутар и ван објекта.

УСЛОВИ: III-IV ниво образовања, без обзира на стече-
ну квалификацију и радно искуство; возачка дозвола 
Б категорије; рад на рачунару: MS Office (Word, Excel), 
руковање алатом – пожељно; упорност, истрајност, 
самоиницијативност, тимски рад. Остали услови рада: 
теренски рад, рад ван просторија послодавца, обез-
беђен превоз, обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кандида-
ти могу да се јаве на контакт телефоне послодавца, осо-
ба за контакт: Тамара Јокић.

“ARIANE” DOO
11000 Београд, Џорџа Вашингтона 38

тел. 064/9358-302

Руковалац грађевинских машина 
(багер, мини-багер, комбинирка)

на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме; сертификат 
за руковање грађевинским машинама; радно искуство 
минимум 3 године. Заинтересовани кандидати треба да 
се јаве на број телефона: 069/642-632, Никола Брђанин. 
Рок за пријављивање 30 дана од дана објављивања 
огласа.

ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА 
„В КОНКСТРУЦИЈЕ“

11000 Београд, Онисима Поповића 1
тел. 011/382-1419

Физички радник
на изградњи објеката у грађевинској 

индустрији, на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме; пред-
виђен пробни рад. Заинтересовани кандидати треба да 
пошаљу CV на e-mail: vkonstrukcije@gmail.com или да се 
јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање је 
30 дана од дана објављивања огласа.

GP „DUGA GROUP“ DOO
15000 Шабац, Масарикова 10

Армирач
10 извршилаца

Молер
10 извршилаца

Зидар
10 извршилаца

Фасадер
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме грађевинске струке, 
рад на тарену Београд-Земун. Обезбеђен превоз. Лице 
за контакт Петар Шакан: 063/213-555.

      
      Наука и образовање

БЕОГРА Д

EЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

Београд, Краљице Наталије 31
тел. 011/26-88-290

Наставник предметне наставе, 
стручни предмети у подручjу рада 
Електротехника, области: Основе 
електротехнике и Електроника II

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручjу рада Елек-
тротехника („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 и 13/2018 
од 17.07.2018. године); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски  језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс достављају се следећи 
докази о: испуњености услова из тачке 1, 3, 4 и 5 (ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе, или уверењa не 
старије од шест месеци, оригинал уверења о неосуђи-
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  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

Национална служба
за запошљавање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ваности, уверење о држављанству, оригинал или ове-
рена фотокопија, да је диплома или уверење издата на 
српском језику, односно потврда установе која је издала 
диплому да је кандидат пратио наставу на српском јези-
ку). Доказ из тачке 2 доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњаваjу приjавни формулар на 
званичноj интернет страници Министарства, а потребну 
документациjу, заjедно са одштампаним приjавним фор-
муларом достављаjу установи у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у обзир. Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија именована одлуком директора. Решење о избо-
ру кандидата по објављеном конкурсу у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”, донеће 
се у складу са чл. 154 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања.

EЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

Београд, Краљице Наталије 31
тел. 011/26-88-290

1) Наставник предметне наставе: 
Електротехнички појачавачи, Алати 
за обраду аудио и видео садржаја

са 95,00% радног времена, на одређено 
време замена одсутног запосленог 

преко 60 дана

2) Наставник практичне наставе: 
Практична настава

са 92,50% радног времена, на одређено 
време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана

3) Стручни сарадник, библиотекар
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

4) Наставник предметне наставе: 
Математика

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

5) Наставник предметне наставе: 
Физика

на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана

6) Чистачица
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 139 и 140 Закона и према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручjу 
рада Електротехника; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс достављају се следећи 
докази о: испуњености услова из тачке 1, 3, 4 и 5 (ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе, или уверењa не 
старије од шест месеци, оригинал уверења о неосуђи-
ваности, уверење о држављанству, оригинал или ове-
рена фотокопија, да је диплома или уверење издата на 
српском језику, односно потврда установе која је издала 
диплому да је кандидат пратио наставу на српском јези-
ку). Доказ из тачке 2 доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњаваjу приjавни формулар на 

званичноj интернет страници Министарства, а потребну 
документациjу, заjедно са одштампаним приjавним фор-
муларом достављаjу установи у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у обзир. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована одлуком директора. Решење о избо-
ру кандидата по објављеном конкурсу у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”, донеће 
се у складу са чл. 154 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања.

PU “KINDER PARADIES”
11080 Земун, Вртларска 55

тел. 011/210-0055
e-mail: vrticuvrtlarskoj@yahoo.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време од 3 месеца, са 

пробним радом од месец дана

УСЛОВИ: IV ССС, није потребно радно искуство.

ОСТАЛО: кандидати могу слати пријаве на e-mail адресу: 
vrticuvrtlarskoj@yahoo.com или се могу пријавити на број 
телефона: 011/210-0055.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ИЛИЈА БИРЧАНИН”
11080 Земун, Земун Поље

Браће Крњешевац 2

Наставник информатике
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
10/19) и правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017, 3/2017, 13/2018); 
2) знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; поседовање држављанства 
РС; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 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 да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; уверење да кандидат није под истра-
гом, радно искуство у трајању од минимум 4 године, 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима.

Наставник српског језика
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
10/19) и правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017, 3/2017, 13/2018); 
2) знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; поседовање држављанства 
РС; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 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 да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; уверење да кандидат није под истра-
гом, радно искуство у трајању од минимум 4 године, 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима.

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: основно образовање, искуство на послови-
ма рада у васпитној установи у трајању минимум од 5 
година доказује се копијом радне књижице или потвр-
дом установе, неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију , и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; лекарско уверење.

ОСТАЛО: За тачку 1 и 2 кандидати попуњавају одштам-
пани пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства и достављају: уверење о држављан-
ству РС, извод из матичне књиге рођених, уверење да 
нису под истрагом, оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о знању јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику. Лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду.Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс“ или доставити лично.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВАН
„ГОРАН КОВАЧИЋ”

11050 Београд, Војводе Бране 18/а
тел. 011/386-72-64

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање у складу са чл. 8 
Закона о основама система образовања и васпитања 
, Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Кандидат мора да 
поседује психичку, физичку и здравствену способност;-
да није правоснажном пресудом осуђивано за кривич-
но дело за које је изречена  безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, нити се против њега 
води  кривични поступак;да има држављанство Репу-
блике Србије; зна језик на коме се остварује образов-
но васпитни рад. Кандидати за пријем у радни однос 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете и потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају послодавцу. Пријава се доставља у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса.

СЕДМА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Шејкина 21а

тел./факс: 011/7433-642
e-mail: info@sedmagimnazija.com 

www.sedmagimnazija.com

Домар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, средња електротех-
ничка или машинска школа.

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, најмање основна 
школа.

ОСТАЛО: Кандидати морају да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 

Наука и образовање
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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 анкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да зњу српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Сви докази о испуњености 
услова достављају се уз пријаву, сем доказа о психичкој, 
физичкој и здравственој  способности који се прибавља 
пре закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар, 
који се преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

ЗУБОТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Станка Враза 63

Чистачица школе
3 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основно образовање

ОСТАЛО: да кандидат има: психичку, физичку и здрав-
ствену способнист за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (извод из казнене евиденције МУП-а); држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Кандидати уз пријав-
ни формулар достављају документацију (у овереној 
копији). Докази о испуњености услова из текста конкур-
са  су саставни део пријаве на конкурс, осим доказа о 
психичкој, физичкој и здравственој способности који се 
прибавља пре закључења уговора о раду. Пријаве слати 
поштом, на адресу Зуботехничке школе, ул. Станка Вра-
за број 63, Звездара, 11050 Београд.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”

11050 Београд, Милана Ракића 41

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: диплома о завршеним мастер студијама, уве-
рење о држављанству. 

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Потребна документа уз 
пријавни формулар достављати на горенаведену адре-
су.

„ТЕХНОАРТ“ БЕОГРАД
ШКОЛА ЗА МАШИНСТВО И 

УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ
Београд, Светог Николе 39

Наставник српског језика
2 извршиоца

Наставник цртања и сликања

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 
послове (шеф рачуноводства)

Наставник машинске групе предмета
2 извршиоца са пуним радним временом 

на неодређено време и 1 извршилац 
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

Наставник предмета практичан рад 
на образовном профилу фирмописац 

- калиграф

Наставник математике
на одређено време, ради замене 

одсутних запослених преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник историје
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања: за 
радно место наставника - стечено високо образовање: 
(1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (б) 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 педа-
гошких наука, при чему 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. септембра 2005. године. Кандидати за настав-
ника српског језика, математике и историје морају да 
имају образовање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама, 
кандидати за наставника цртања и сликања и настав-
ника предмета практичан рад на образовном профилу 
фирмописац - калиграф према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школа-
ма у подручју рада Култура, уметност и јавно информи-
сање, а кандидати за наставника машинске групе пред-
мета према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Машинство и обра-
да метала. За радно место дипломирани економиста за 
финансијско - рачуноводствене послове (шеф рачуно-
водства) - стечено високо образовање у области еконо-
мије: (1) на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; (2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. За сва радна места: 2) 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (доказ се подноси пре закључења 
уговора о раду); 3) неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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 човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) знање српског језика.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документацију: 
1) одштампан и попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; 2) оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) доказ да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица,запуштање 

и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- уверење из МУП-а (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена фотокопија); 4) уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); 5) доказ о знању српског језика 
(кандидати који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику не подносе овај доказ); 6) радну био-
графију. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве са потребном документа-
цијом подносе се у затвореној коверти, на адресу шко-
ле, лично, радним данима од 09.00 до 14.00 часова, или 
препоручено поштом са назнаком „За конкурс за посао”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН 
ЛАЗАРЕВИЋ”

11160 Београд, Моме Димића 2

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник математике

Наставник српског језика

Наставник енглеског језика

Наставник музичке културе
УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег образовања у 
складу са чланом 140 Закона о основана система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи - („Службени гласник РС“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019); 2) знање српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад; 3) поседо-
вање држављанства РС; 4) неосуђиваност 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 
дискриминаторско понашање; дозвола за рад наставни-
ка (лиценца), знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства и достављају: уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваност прав-
носнажном 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 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 (уверење из 
МУП-а и уверење из основног суда, не старије од шест 
месеци од дана подношења пријаве), оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу, радну биографију, доказ о знању језика на којем се 
обавља образовно-васпитни рад (осим за кандидате 
који су одговарајуће образовање стекли на том језику). 
Изабрани кандидат је пре закључења уговора о раду у 
обавези да поднесе доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима. 

Наука и образовање
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Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују се на 
психолошку процену способности коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Пријаве предати 
лично у секретаријату установе, сваког радног дана од 
09 до 13 часова или слати поштом на адресу са назна-
ком: „За конкурс“. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

11080 Земун, Аласка 17
тел/факс: 2612-753

e-mail: ossonjamar@gmail.com

Професор разредне наставе

Професор разредне наставе у 
боравку

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос према чл. 139 
Закону о основана система образовања и васпитања су: 
1) да има одговарајуће образовање; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 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-
крвњење, за кривично дело примања мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Послове наставника разредне 
наставе, може да обавља лице које је стекло одгова-
рајуће образовање на језику на коме се остварује тај рад 
или је положило испит из језика са методиком, по про-
граму одговарајуће високошколске установе. Услови из 
става 1. овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из става 1 све тачке осим тачке 2 овог чла-
на саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Доказ из тачке 3 овог члана прибавља школа. Потребна 
документација: биографија; диплома о одговарајућем 
образовању, сходно чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања - оверена копија не старија од 
6 месеци; уверење о држављанству РС - оригинал или 
оверена копија не старија од 6 месеци; извод из МК 
рођених оригинал или оверена копија не старија од 6 
месеци. Наведену документацију заједно са одштампа-
ним и попуњеним пријавним формуларом који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
лично, поштом или мејлом на адресу школе. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса, 
тj. до 27.02.2020. до 13 часова закључно. Ако је пријава 
послата поштом рачунаће се да је благовремена ако има 
жиг поште на дан 27.02.2020. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве се неће разматрати. 

ОШ „Др ДРАГАН ХЕРЦОГ“
11000 Београд, Војводе Миленка 33

тел. 011/3065-188

Наставник математике

Наставник немачког језика

Наставник физичког васпитања

Наставник географије
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања из чла-
на 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, као и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања и васпитања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник - Просветни 
гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 
и 13/18) за рад на пословима наставника - поседовање 

дозволе за рад (лиценце) наставника, васпитача и струч-
ног сарадника.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: дипломирани економиста-мастер или дипло-
мирани економиста који је стекао високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: познавање рада на рачунару, поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци); 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; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања, не старије од 6 месеци. Пријаве треба 
послати на наведену адресу школе, са пријавним фор-
муларом. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона: 011/3065-188.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1
тел. 011/806-5950

Оглас објављен 12.02.2020. у публикацији „Послови“ 
поништава се у целости.

ОШ „МЛАДОСТ“
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник предметне наставе - 
техника и технологија

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Стручни сарадник психолог
УСЛОВИ: одговарајуће образовање - стручна спрема 
сходно чл. 139, 140, 144 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и одредбама Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника за 
рад у основној школи, држављанство Републике Србије, 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима, да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 

правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да кандидат зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Пријављени кандидати на конкурс су дужни да 
доставе попуњен пријавни формулар и оверене фото-
копије доказа о одговарајућем образовању, држављан-
ству и неосуђиваности, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
ће се доставити пре закључивања уговора о раду. На 
основу чл. 154 Закона о основама система образовања 
и васпитања, решење о избору кандидата по расписа-
ном конкурсу ће бити оглашено на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја када постане коначно.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„11. АПРИЛ“

11070 Нови Београд, Народних хероја 12а
тел. 011/260-30-42

Кувар/посластичар
на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи искључи-
во преко поште на наведену адресу са назнаком радног 
места за које се кандидат пријављује. Језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад је српски језик. Поред 
општих услова за заснивање радног односа предвиђе-
них чл. 24. Закона о раду, кандидати треба да испуња-
вају и услове прописане чл. 139. ст. 1. т. 1, 2, 3, 4 и 5 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати уз пријавни формулар достављају доказ о 
стручној спреми, уверење о држављанству, доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиља 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. Доказ да лице није осуђивано не може бити 
старији од 6 месеци. Фотокопије морају бити оверене. 
Изабрани кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење и санитарну књижицу.

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
11351 Винча, Јована Јовановића Змаја 1

тел. 011/8065-950

Наставник српског језика и 
књижевности

Наставник математике

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник физике

Наставник енглеског језика

Спремачица
2 извршиоца

Домар
IV степен стручне спреме у наведеном 

занимању

УСЛОВИ: У радни однос у установи мозе да буде 

Наука и образовање
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примљено лице под условима прописаним Законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање - у складу са 
чланом 140, 142, 143 и 144. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; 2) 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 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да има држављанство Републике Србије 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар доставити: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, оверену копију 
уверења о дрзављанству Републике Србије, овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених, уверење 
о некажњавању надлежне полицијске управе, овере-
ну копију доказа о положеном испиту за лиценцу или 
уверења о положеном стручном испиту. Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставити пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс достављају се у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО ЋОПИЋ”

Београд, Видиковачки венац 73

Наставник разредне наставе

Наставник математике

Наставник информатике и 
рачунарства

Наставник физике

Наставник физичког васпитања

Дефектолог
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 
143 и 144 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 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 без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3) и 5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете) доставити: 
писану биографију, оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверену копију додатка дипломи са 
подацима о положеним испитима, оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оверену копију извода из матичне књиге 

рођених, потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старију од 1 месеца), очитану личну карту, 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања поступ-
ка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се, у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава упућују на 
претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос достављају се на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДИША ЂУРЂЕВИЋ”

Нови Медошевац, Сјеничка 3
тел. 011/8155-117

Наставник разредне наставе

Наставник разредне наставе у 
комбинованом одељењу од два 

разреда
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања (пред-
виђено чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања) и то: високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена - мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске стру-
дије и то: 1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно сруч-
не области или области педагошких наука; или високо 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
има психичку, физичку и здравствену спососбност за рад 
са децом и ученицима; има држављанство Републике 
Србије; није осуђиван правоснажном 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 прородици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из гурпе 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. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: попуњен формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања, доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; доказ о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о неосуђиваности. Сви докази прилажу се 
у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима под-
носи изабрани кандидт пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на оглас са потпуном документацијом слати 
поштом на адресу установе или доставити лично у року 
од 8 дана од дана објавиљиавања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања 
(основно образовање), поседовање психичке, физичке 
и здравствене спососбности за рад са децом и ученици-
ма; поседовање држављанства Републике Србије; нео-
суђиваност 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 прородици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 

слободе, против правног саобраћаја и против 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. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: попуњен формулар за пријем у радни однос у 
установи образвања и васпитања, доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; доказ о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о неосуђиваности. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Доказ 
о здрвственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве са потпуном документацијом слати 
поштом на адресу установе или доставити лично, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА 
ШКОЛА

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8720-049

Наставник предметне наставе - 
физичко васпитање и изабрани 

спорт, обавезне физичке активности 
и физичко и здравствено васпитање

Помоћни радник - чистачица
УСЛОВИ: на основу чл. 139, 140, 142 и 154 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019), Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у ОШ (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016;10/2106;11/2016;2/2017;3/20
17;13/2018 и 11/2019) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавнаје и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 51 
бр.112-689/2020 од 31.01.2020. године директор школе 
је донео одлуку о расписивању конкурса за наведена 
радна места. Уз пријавни формулар, који се попуњен 
и одштампан преузима са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког разовоја, кан-
дидати достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”: оверена копија дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању - образовање наставника, васпи-
тача и стручних сарадника из чл. 140. и 142.ЗОСОВ-а; 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
ученицима - лекарско уверење подноси само изабрани 
кандидат пре потписивања уговора о раду; држављан-
ство Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених; уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 саобараћајаи против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење не сме бити старије од 
дана објављивања конкурса), уверење основног суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
(уверење не сме бити старије од дана објављивања кон-
курса). Тестирање кандидата који су ушли у ужи избор 
у погледу психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима организује школа код НСЗ, по исте-
ку рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Документацију донети 
лично или послати на адресу: Прва обреновачка основ-
на школа, Милоша Обреновића 169, 11500 Обреновац. 
Ближе информације на тел. 011/8720-049.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН“

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

Наставник разредне наставе

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Канидати су у обавези да испуњавају услове 
за заснивање радног односа предвиђене чл. 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то: 
1. поседовање одговарајућег образовања: 2. поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; 3. поседовање држављан-
ства Републике Србије; 4. знање српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; 5. 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 
прородици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из гурпе 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. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и потребу документацију 
заједно са одштампаним формулером доставља школи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: 1. оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, не старију од 6 месеци; наставник 
разредне наставе - диплома о завршеном високом обра-
зовању на студијама другог степена (300 ЕСПБ бодова) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, а у складу са чланом 
са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; спрема-
чица - диплома (сведочанство) о завршеном основном 
образовању, 2. доклаз о неосуђиваности и непостојању 
дискриминаторног понашања - уверење из казнене еви-
денције МУП-а, не страије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију) 
и 4. доказ о знању српског језика достављају само кан-
дидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику, 5. CV (биографија кандидата). Рок за 
пријављивање на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремне и непотпуне пријаве 
неће се узети у рзматрање. У поступку одлучивања о 
избору кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену спсоб-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или путем препоручене поште 
на адресу школе: Основна школа „Слободан Пенезић 
Крцун“, Трг ослобођења 1, 11562 Јунковац.

ОСНОВНА ШКОЛА
„РУДОВЦИ“

11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4
тел. 011/8192-220

Наставник разредне наставе

Наставника математике

Наставник физичког васпитања
на одређено време преко 60 дана, док 

траје мандат директора школе, најдуже 
4 године

УСЛОВИ: поред услова у погледу степена стручне спре-
ме према Правилнику о степену и врести образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, сви 
кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене 
чл. 139 и 140. Закона о основама система образовања и 

васпитања, и то: 1. стечено одговарајуће образовање за 
наставника у основној школи: на студијама другог сте-
пена (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, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно сручне 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. 2. има психичку, физичку и здравствену спосо-
сбност за рад са децом и ученицима; 3. нису осуђива-
ни 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 прородици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
гурпе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. имају 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик и 
језик на којем се оставарује образовно-васпитни рад. Уз 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете (одштампати га и 
приложити школи) кандидати су обавезни да приложе: 
1) оверену фотокопију диоломе о завршеном факултету; 
2) оверену фотокопију уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (уколико га кандидт 
поседује); 3 уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверене копија, не старије од 6 месеци); 
4. доказ о неосуђиваности 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 прородици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од 6 месеци); 5. доказ да против кан-
дидата није покренут кривични поступак за кривична 
дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (потврда/уверење 
из надлежног суда, оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од шест месеци); 6. 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 поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговаремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор, у року од осам дана биће упућени 
на психолошку процену способности за рад се децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене спсо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидта у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидтима. Пријаве доставити 
лично или путем поште на дресу школе: Основна школа 
„Рудовци“, Душана Петровића Шана 4, 11566 Рудовци. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на телефон: 011/8192-220.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БРАНКО ЋОПИЋ”

Београд, Видиковачки венац 73

Наставник физике

Наставник српског језика
2 извршиоца

Наставник биологије
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 
143 и 144 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 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 без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1. тач. 1), 3) и 5) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете) доставити: 
писану биографију, оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверену копију додатка дипломи са 
подацима о положеним испитима, оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оверена копија извода из матичне књиге 
рођених, потврду о некажњавању надлежне полицијске 
управе (не старију од 1 месеца), очитану личну карту, 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања поступ-
ка одлучивања о избору кандидата конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се,у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава упућују на 
претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос достављају се на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОШ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ“
11194 Рушањ, Школска 7

тел. 011/800-406

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла настав-
ника разредне наставе у продуженом боравку може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
поседује одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140, 142, 143, и 144. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилника о степену и 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи; поседује психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-

Наука и образовање
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де, 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 пона-
шање; има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која садржи: 1) попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, са одштампаним пријавним формуларом; 
2) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству и извод из матичне књиге рођених), не 
старији од шест месеци; 3) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 4) оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за 
приправнике и друга лица која могу засновати радни 
однос без положеног одговарајућег испита); 5) доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); 6) уверење о неосуђива-
ности; 6) фотокопију личне карте. Уверење о здравстве-
ном стању прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Комисија утврђује испуњеност услова за пријем у радни 
однос из члана 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидат који су изабрани у 
ужи избор у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. 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 у ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријаве треба послати на адресу: Школ-
ска 7, Београд-Рушањ, са назнаком „За конкурс“. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 011/8000-406.

Домар/мајстор на одржавању 
објекта

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла домар/
мајстор на одржавању објекта може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: поседује одгова-
рајућег образовање: средње образовање у трајању од 
најмање три године грађевинске струке; 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 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; има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1) попуњени пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, са одштампаним пријавним формуларом, 2) ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; 3) доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству и извод из матичне 
књиге рођених не старији од шест месеци); 4) уверење 
о неосуђиваности, не старије од шест месеци; 5) доказ 
о знању језика на којем се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику); 6) фотокопију личне 
карте. Уверење о здравственом стању прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Одлуку о избору кандидата 
доноси Конкурсна комисија након обављеног разговор 
са кандидатима који испуњавају прописане услове и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
треба послати на адресу: Школска 7, Београд-Рушањ, са 
назнаком „За конкурс“. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефона: 
011/8000-406.

ОШ “БРАЋА БАРУХ”
11000 Београд, Деспота Ђурђа 2

тел. 011/2183-541

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник српског језика

Чистачица

Домар
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос прописани су 
чланом 139, а образовање је прописано чл. 140 и 142 
став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) и 
чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти образо-
вања 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 и 13/18). Уз пријаву на 
конкурс приложити: попуњен пријавни формулар који 
се може наћи на званичној страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; кратке биографске 
податке; доказ о стручној спреми (оверена копија дипло-
ме, доказ о броју бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и професионалне праксе); 
уверење о неосуђиваности издато од МУП-а; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених. Доказ 
који се односи на психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом, подноси се приликом пријема 
у радни однос. Пријаве се подносе на адресу установе, 
а ближе информације се могу добити на број телефо-
на: 011/2183-541. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11400 Младеновац, Космајска 47

тел/факс: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Професор технике и технологије

Професор немачког језика и 
књижевности

Професор српског језика и 
књижевности

Професор разредне наставе
3 извршиоца

Професор разредне наставе - 
дневног боравка

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање; да испуњава посебне услове из члана 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 
- др. закони и 6/2020) и уз пријавни формулар који се 
може наћи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја пријаву на 
конкурс са кратком биографијом поднесе доказ о: 1. 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену 
фотокопију дипломе); уколико не поседује образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, да исто стекне у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; 2. о психичкој, физичкој и 
здравственој способност за рад са децом и ученицима; 
3. потврду 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; 4. уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); 5. извод из матич-
не књиге рођених (не старије од шест месеци); 6. доказ 
о познавању српског језика и језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору по конкурсу, 
комисија ће кандидате који уђу у ужи избор упутити на 
претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицимакоје врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандаризованих поступака 
у складу са чланом 154 ст. 5 Закона о основама система 
васпитања и образовања. Рок за пријављивање канди-
дата је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању 
свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати 
на адресу: ОШ “Свети Сава”, Младеновац, Космајска 47 
или донети лично у просторије школе, радним даном од 
8.00 до 13.00 часова. Контакт телефон: 011/8231-361.

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”
11030 Београд, Пожешка 52

тел. 011/3554-845

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник енглеског језика

Наставник математике
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведеном звању. 
Кандидат мора да поседује одговарајућу стручну спре-
му предвиђену Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Пријаве за заснивање радног односа са одговарајућом 
документацијом којом се доказује испуњеност услова, 
а то је: фотокопија дипломе, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству. Фотокопије траже-
них докумената морају бити оверене. Лекарско уверење 
кандидат доставља пре закључивања уговора о раду. 
Уверење о неосуђиваности правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђено у члану 139, став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат сам доставља. Кандидат који испуњава услове 
дужан је да се подвргне провери психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве са 
документацијом послати на горенаведену адресу.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Наставник у наставном звању 
доцента из уже научне области 

Правно-хуманистичке науке
УСЛОВИ: услови за избор наставника утврђени су Зако-
ном о високом образовању, Статутом и Правилником о 
избору у звања Универзитета „Унион“ и Статутом Бео-
градске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, оверене копије диплома 
о претходно стеченим звањима, уверење о неосуђива-
ности и списак објављених радова. Пријаву и тражену 
документацију доставити у физичком и електронском 
облику, на наведену адресу, кабинет 209/II и на e-mail: 
office@bba.edu.rs. Конкурс је отворен до попуне посло-
ва/радних места. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

Наука и образовање 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

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

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора наука из научне области Геонауке.

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Просторно планирање 

(економска група предмета)
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора наука из уже научне области за коју се бира (доктор 
економских наука). Посебан услов за кандидате је науч-
но-истраживачка и наставничка оријентација кандидата 
у области урбане економије, регионалног развоја и сао-
браћаја и економике животне средине.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон, 73/18 и 67/19), Статутом Географског факултета, 
Правилником о минималним условима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правилником о 
изменама и допунама Правилника о минималним усло-
вима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду, Правилником о измени и допуни Пра-
вилника о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета, у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва конкурса (биографија, списак научних радова, радо-
ви, оверене копије диплома о завршеним претходним 
степенима студија и оверена копија дипломе о стеченом 
научном називу доктора наука из научне области за коју 
се бира), достављају се у писаној и електронској форми 
(CD, УСБ) на наведену адресу Факултета, канцеларија 
10, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање.

ДЕСЕТА ГИМНАЗИЈА
“МИХАЈЛО ПУПИН”

11070 Нови Београд
Антифашистичке борбе 1а

тел. 011/2144-740

Наставник предметне наставе - 
физика

Наставник предметне наставе 
- математика и рачунарство и 

информатика
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања, да имају одговарајуће образовање у складу 
са чл. 140. и 142. Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији, за наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад и да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студирања или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије или доказ да је кандидат положио стручни 
испит за лиценцу; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани 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 
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; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова који су предвиђени чл. 139. ст. 1. 
Закона о основама система образовања и васпитања из 
т. 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ из 
т. 2. прибавља се пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем образовању, 
оригинал или оверену фотокопију уверења 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 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање - издато од МУП-а (не старије од 6 месеци од дана 
достављања пријаве на конкурс), оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци од дана достављања пријаве на конкурс), ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс), кратак CV, лекарско уверење подно-
си изабрани кандидат пре потписивања уговора о раду. 
У поступку одлучивања о избору наставника конкурс-
на комисија врши ужи избор кандидата које упућује на 
претходну проверу психофизичких способности за рад 
са ученицима, коју врши надлежна служба запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Решење 
о избору кандидата донеће изборна комисија, у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се лично 
или путем препоручене поште на наведену адресу, са 
назнаком “Конкурс за пријем у радни однос за (навести 
радно место)”.

ОСНОВНА ШКОЛА “ДРАЖЕВАЦ”
тел. 011/8780-114

Наставник предметне наставе - 
српски језик

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и то 
ако: 1) за наставника да има одговарајуће образовање- у 
складу са чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи и то: да је стекао одговарајуће висо-
ко образовање: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), б) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005; 2) за радно место шефа рачуноводства: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и да је 
стекао одговарајуће високо образовање: а) на студија-
ма другог степена из области економске струке (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), б) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. (дипломирани економиста), в) познавање 
рада на рачунару, г) пожељно радно искуство, б) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, в) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-

ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање од стране канди-
дата, г) поседовање држављанства Републике Србије, д) 
знање српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар (налази се на сајту Министарства просвете) 
доставити: писану биографију, оверену копију дипломе 
о стеченој стручној спреми, оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), оверена копија извода из матичне књиге рођених, 
доказ о неосуђиваности (правоснажном пресудом за кри-
вична дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање из члана 139. став 1 тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања - уверење МУП-а; уве-
рење надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, подигнута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месеци); оверену 
копију доказа о положеном испиту за лиценцу или уве-
рења о положеном стручном испиту, очитану личну кар-
ту, доказ о познавању српског језика (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку). Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована од стране директора 
школе. Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, 
који се у року од 8 дана упућују на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са децом и учени-
цима коју врши Национална служба за запошљавање, 
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Комисија након пријема резултата психолошке процене 
кандидата обавља разговоре са кандидатима и у року од 
8 дана од обављеног разговора доноси решење о избору 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос достављају се у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адре-
су школе: Основна школа „Дражевац“, Дражевачка 146, 
11506 Дражевац, тел. 011/8780-114. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и преко телефона: 011/8780-114.

ОШ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”
11250 Београд, Стјепана Супанца 15

Наставник српског језика

Наставник математике

Наставник у продуженом боравку
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање - у складу 
са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1. овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни фор-
мулар (налази се на сајту Министарства просвете) доста-
вити: писану биографију, оверену копију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, оверену копију додатка дипломи 
са подацима о положеним испитима), оверену копију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених, потврду о некажњавању надлежне поли-
цијске управе (не старију од 1 месеца), оверену копију 
доказа о положеном испиту за лиценцу или уверења 
о положеном стручном испиту очитану личну карту, 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања поступ-
ка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава упућују на 
претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос достављају се на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ИЛИЈА БИРЧАНИН”
11080 Земун - Земун поље

Браће Крњешевац 2

Наставник биологије
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 10/19) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018); 2) знање 
српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; поседовање држављанства РС; неос-
уђиваност 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 
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 да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење да кандидат није под истрагом, 
радно искуство у трајању од минимум 2 године (доказује 
се копијом радне књижице или потврдом установе); 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима.

Радник на одржавању хигијене
УСЛОВИ: основно образовање, искуство на послови-
ма рада у васпитној установи у трајању минимум од 2 
године доказује се копијом радне књижице или потвр-
дом установе, неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; лекарско уверење.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампан пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства и достављају: уверење о држављанству РС, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да нису под истра-
гом, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; за радно место 1: оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о знању јези-

ка на којем се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику). Лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор упућују се на психолошку процену способности 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријаве слати на адресу: 
Основна школа „Илија Бирчанин“ Земун Поље, Браће 
Крњешевац 2, 11185 Земун Поље, са назнаком „За кон-
курс“ или доставити лично.

ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 15

Наставник разредне наставе

Наставник биологије

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
сходно важећем Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, да кандидат испуњава услове прописане одредбама 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др.зако-
ни и 10/2019) и знање рада на рачунару.

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајућу стручну спрему/
образовање - основно образовање, да испуњава усло-
ве прописане одредбама члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017 и 27/2018-др.закони и 10/2019) и знање рада 
на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: краћу биографију, 
доказ о стручној спреми - оверену фотокопију дипломе, 
држављанство РС (оригинал или оверена фотокопија), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), потврду - уверење о знању српског језика 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику) и уверење да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела утврђена у чл. 139 ст.1. тач. 3 Закона о основа-
ма система образовања. Кандидати у складу са чланом 
154. став 2 попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет адреси Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Доказ о испуњавању усло-
ва здравствене и психофизичке способности - лекарско 
уверење доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пре доношења одлуке о избору, кандидати који уђу у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА “ИВО АНДРИЋ”
11090 Београд, Ивана Мичурина 38а

тел. 011/3582-527

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19.): 
1) да има одговарајуће високо образовање за наставни-
ка основне школе, педагога или психолога школе сте-
чено: 1. 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 с тим да студије првог степена морају бити из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет односно групу предмета; 2. на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. 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 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад; 6) да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; 7) да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
положен испит за директора установе. Уколико се на 
конкурс не пријави ниједан кандидатса одговарајућим 
образовањем 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 наведених 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 специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године, или више 
образовање за наставника те врсте школе, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада на пословима васпитања и образовања у 
установи, после стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву на конкурс кандидат је у обавези да приложи: 1. 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе, 2. диплому 
о стеченом одговарајућем високом образовању, 3. уве-
рење о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту 
за наставника, односно стручног сарадника (дозволу за 
рад), 4. потврду о раду у области образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања, 5. уве-
рење из казнене евиденције у складу са чланом 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци), 6. уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора 
и уверење Привредног суда да кандидат није осуђиван 
због привредних преступа, нити му је изречена правос-
нажна судска мера забране обављања делатности (не 
старије од 6 месеци), 7. уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), 8. извод из матичне књиге рође-
них, 9. доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветника) ако 
га поседује, 10. резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (достављају 
само кандидати који су претходно обављали дужност 
директора установе), 11. лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима - доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора којим се регулише статус изабраног 
директора, 12. уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава која не садржи уверење о поло-
женом испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да 
у законском року положи испит за директора школе), 
13. доказ о знању српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку). Сва потребна документација се подноси у оригиналу 
или овереним копијама. Пријава на конкурс, са докази-
ма, подноси се препорученом пошиљком или лично на 
адресу школе: ОШ „Иво Андрић”, Ивана Мичурина 38а, 
11090 Београд, у затвореној коверти са назнаком „Кон-
курс за избор директора”. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања кокурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у обзир 
за разматрање. Благовременом пријавом сматра се она 
пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу. 
Благовременом пријавом сматраће се и пријава која је 
предата препорученом поштом и тада се као дан прије-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 2319.02.2020. |  Број 869 |   

ма рачуна дан када је пошта примила пошиљку. Када 
истек конкурсног рока за пријем пријава пада у недељу 
или дане државног празника, рок за пријаву помера се 
за следећи радни дан. Под потпуном пријавом сматраће 
се она пријава која у прилогу садржи документа којима 
кандидат доказује да испуњава услове конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА “14. ОКТОБАР”
11504 Барич, Обреновачки пут 132

тел. 011/8701-213, факс: 011/8700-512

Наставник разредне наставе

Наставник у продуженом боравку
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 
140 Закона о основама образовања и васпитања према 
Правилнику о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника; 2. да има физич-
ку, психичку 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 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 кога није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски језик на коме остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6. лекарско уверење. Уз пријаву на 
конкурс се достављају докази о испуњености услова из 
тачака 1, 3, 4, 5, и 6, оригинална или оверена фотокопија 
дипломе или уверење не старије од шест месеци; ори-
гинал уверење о неосуђиваности, уверење о држављан-
ству оригинал или оверена фотокопија не старија од 
шест месеци; да је диплома или уверење издато на 
српском језику, односно потврда установе која је издала 
диплому да је кандидат пратио наставу на српском јези-
ку. Доказ из тачке 2. прибавља се пре закључења угово-
ра. Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром потребно је доставити у установи у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у обзир. Конкурс спро-
води конкурсна комисија именована одлуком директора 
дел. број 158 од 10.02.2020. Сва додатна обавештења 
кандидати могу добити путем телефона: 011/8701-213, 
011/8700-512, сваког дана од 9 до 14 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”

Вранић, Трг палих бораца и 
жртава фашистичког терора 3

тел. 011/8332-022

Домар - руковалац термо-техничким 
инсталацијама

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат прилаже доказе/документацију 
којом доказује испуњеност услова за пријем у радни 
однос у установи који су предвиђени у члану 139 став 
1 тачке 1)-5) и то: 1. пријаву на конкурс (формулар 
пријаве кандидат попуњава електронским путем на зва-
ничном инернет сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; формулар у штампаном облику 
доставља установи/школи, као део конкурсне доку-
ментације), 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
средњем образовању, у трајању од најмање три годи-
не, машинске струке, везано за рад на термо-техничким 
инсталацијама (руковаоци и инсталатери ТТ инстала-
ција), 3. лекарско уверење, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(кандидат доставља лекарско уверење о здравственој 
способности из надлежног дома здравља, психолошка 
способност кандидата утврђиваће се само за кандида-

те који уђу у ужи избор); 4. уверење да кандидат 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 насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење/извод из казнене евиденције се 
добија у надлежној полицијској станици), 5. уверење о 
држављанству Републике Србије, 6. фотокопију личне 
карте или очитану личну карту; 7. кратку радну биогра-
фију. Пријаве на конкурс са траженом пратећом доку-
ментацијом (под 1, 2, 3, 4, 5 и 7), доставити на адресу 
школе: ОШ “Павле Поповић”, 11427 Вранић, Трг палих 
бораца 3, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Све ближе информације на тел. 011/8332-022, 
062/402-353 и путем електронске поште на адресу: 
ekretar.osppopovic@hotmail.rs. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11250 Београд - Железник, Југословенска 4

тел. 011/6571-020

Наставник предметне наставе за 
групу стручних предмета машинства

2 извршиоца

Наставник предметне наставе 
за групу стручних предмета 

електротехнике

Радник на одржавању чистоће - 
чистачица

3 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла настав-
ника предметне наставе за групу стручних предмета 
машинства може бити примљен кандидат који испуња-
ва следеће услове - поседује одговарајућег образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
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 интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; за 
радника на одржавању хигијене-чистачица само доказ о 
стручној спреми; да поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способности за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: 1) попуњен пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, са одштампаним 
пријавним формуларом; 2) уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); 3) оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; 4) само за наставнике оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим за 
приправнике и друга лица која могу засновати радни 
однос без положеног одговарајућег испита); 5). доказ 

да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење МУП-а, не старије од 30 дана од 
дана објављивања конкурса); 6) извод из матичне књи-
ге рођених (за кандидате који су променили презиме 
односно име после издавања дипломе), 7) доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (оригинал или оверена фотокопија 
лекарског уверења); 8) доказ о знању језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; изабрани кандидат 
који нема положен испит за лиценцу, може да обавља 
послове наставника најдуже две године од дана засни-
вања радног односа у установи. Одлуку о избору канди-
дата доноси Конкурсна комисија након обављеног разго-
вор са кандидатима који испољавају прописане услове и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве 
треба послати на адресу: Техничка школа у Београду - 
Жалезнику, Југословенска 4, ПАК 172112. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара Технич-
ке школе на имејл адресу: sekretar@tszeleznik.edu.rs и 
преко телефона 011/6571-020.

ПЕТА ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
„РАКОВИЦА“

Београд, Хасанагинице 8
тел. 066/8888-976

Секретар
УСЛОВИ: поред општих услова предвиђених чланом 
24, 26 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 
61, 54/09, 32/13 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18), канди-
дат треба да испуњава услове предвиђене чл. 132, 139, 
140 став 1 Закона о основама система и образовања и 
васпитања („Службени гласник Републике Србије”, број 
88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020), односно: 1) поседу-
је одговарајуће високо образовање из области правних 
наука у складу са чланом 140 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања на студијама другог 
степена (мастер академске студије, матер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године, на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовања до 10. септембра 2005. године; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца, 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 кривично дело 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 (доказ 
не старији од 6 месеци); 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад - потврда факулте-
та да је наставу на студијама слушао на српском језику 
(доказ достављају кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику). Лице запослено на 
месту секретара мора да има дозволу за рад секретара 
(лиценца за секретара), а у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања. Секретар је дужан 
да у року од две године од дана заснивања радног одно-
са положи испит за секретара. Секретару који не поло-
жи испит за лиценцу за секретара у року од две године 
од дана заснивања радног односа престаје радни однос. 
Секретар који има положен стручни испит за секретара, 
правосудни или стручни испит за запослене у органи-
ма државне управе или државни стручни испит, сма-
тра се да има лиценцу за секретара. Докази о испуње-
ности услова из става 1. тачка 1), 3), 4) и 5) саставни 
су део пријаве за конкурс, а доказ из става 1. тачка 2) 

Наука и образовањеа



   |  Број 869 | 19.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs24 

прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи и то: 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству, оригинал или оверену фото-
копију доказа о неосуђиваности (доказ не старији од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију дозволе за 
рад - лиценцу за секретара уколико кандидат има поло-
жен испит за секретара школе или оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о положеном правосудном испиту 
или оригинал или оверену фотокопију доказа о положе-
ном стручном испиту за запослене у органима државне 
управе или оригинал или оверену фотокопију доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима са високом стручном спремом и радну 
биографију. Пријава кандидата који није положио струч-
ни испит за секретара неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор канди-
дата који се упућују на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступка. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу: Пета економска 
школа „Раковица”, Хасанагинице 8, Београд или лично 
у секретаријату школе. Напомена: У току је реконструк-
ција и надоградња објекта Пете економске школе „Рако-
вица” и лична достава пријава је у просторијама ОШ 
„Иво Андрић”, Ивана Мичурина 38а (секретаријат Пете 
економске школе „Раковица“), од 09.00 до 15.00 часова. 
Све додатне информације могу се добити на број теле-
фона: 066/8888-976, сваким радним даном од 09 до 15 
часова.

ГИМНАЗИЈА У ЛАЗАРЕВЦУ
11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 6

тел. 011/8129-480

Наставник физике
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове из 
чл. 139. чл. 140 и чл. 144. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/2018 - др. закона 27/2018- др. закона, 10/2019 и 
6/2020), односно да имају стечено одговарајуће висо-
ко образовање, према Закону о основама истема обра-
зовања и васпитања: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске струдије) 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, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно сручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији. Поред наведених услова образовања кан-
дидати морају поседовати психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани 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 
прородици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из гурпе 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; држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на којем се оставарује образов-
но-васпитни рад. Приликом пријављивања на конкурс 
кандидати треба да поденсу следећа докуметна: пријав-
ни формулар за пријаву на конкурс скинути са интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, краћу биографију, оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајучћем образовању, уверење о неосуђи-
ваности, извод из матичне књиге рођених, уверење о 

држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија). Лекарско уверење се подноси пре закљу-
чивања уговора о раду. Пријаве на конкурс, са доказима 
о испуњености услова за рад, се подноси се школи, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
се подносе у затвореној коверти, непосредно или путем 
поште на адресу школе, са назнаком “За конкурсну 
комисију”. Конкурсну документацију не враћамо. Небла-
говремне и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЧУКАРИЦА

11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпи-
тача, може бити примљен кандидат који испуњава сле-
деће услове: поседовање одговарајућег образовања 
за васпитача: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије); 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; на студијима првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и спцијалистичке струковне 
студије), студијима у трајању од три године или вишим 
образовањем, образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирањаод 
најмање 30 бодова и шест 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 правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но 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 пријавни фор-
мулар за пријаву на конкурс, који се налази на званич-
ној интрнет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани пријавни форму-
лар, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе, 
односно дипломе и додатка уз диплому о одговарајућој 
стручној спреми или уверења о стеченој стручној спреми 
и уверење о положеним испитима, не старије од шест 
месеци; уверење о положеном стручном испиту или уве-
рење о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат 
исти полагао); извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија; уверење о држављан-
ству - оригинал или фотокопија оверена, не старије 
од шест месеци; оригинал или оверену фотокопију 
уверења полицијске управе, не старије од шест месе-
ци, 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 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; ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику - уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком по програму одго-
варајуће високошколске установе.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла меди-
цинске сестре - васпитача, може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања: IV степен стручне спреме средња 
медицинска школа, васпитачки смер; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Обавезно полагање испита 
за лиценцу. Кандидат попуњава пријавни формулар за 
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интрнет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз оштампани пријавни формулар, кандидат 
доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених (ове-
рена фотокопија), уверење о држављанству - оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; 
оригинал или оверену фотокопију уверења полицијске 
управе, не старије од шест месеци, да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику - уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће високош-
колске установе.

ОСТАЛО: Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви остали 
докази саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса на адресу установе, поштом 
или лично, од 09 до 15 часова, у дирекцији установе, 
Пожешка 28.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Ванредни професор за ужу научну 
област Индустријска логистика, 
ланци снабдевања и складишни 

системи
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Превентива и безбедност у 

саобраћају
на одређено време од 5 година

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

ОШ “ДАНИЛО КИШ”
Београд, Генерала Штефаника 6

тел. 011/7856-845

Наставник разредне наставе
12 извршилаца

Наука и образовање
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Наставник разредне наставе
у продуженом боравку

4 извршиоца

Наставник енглеског језика
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично 
тумачење) у радни однос може да буде примљено лице 
које испуњава и услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника за рад у основној школи („Сл. гл. РС” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019 од 15.08.2019. године): 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије,спе-
цијалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије); (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, 2) високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
РС; да зна језик на коме се оставрује васпитно-образов-
ни рад (односи се на кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријемни формулар (са звани-
чне интернет странице), потребно је да достави школи: 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефо-
ном - CV; диплому одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме(оверену фотокопију да није старија од 6 месеци 
); кандидат који има високо образовање стечено на сту-
дијама другог степена доставља оверену копију дипло-
ме другог степена и оверену копију дипломе основних 
академских студија; уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија да није 
старије од 6 месеци) из МУП-а; уверење о држављан-
ству (оригинал или  оверена фотокопија да није старија 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених издат на 
прописаном обрасцу са холограмом (оригинал или ове-
рена фотокопија да није старије од 6 месеци); уколико 
диплома није издата на српском језику, потврду да зна 
српски језик, за лица која нису стекла образовање на 
српском језику - доказ о положеном испиту из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве, односно доказ о положеном испиту из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће висикошколске 
установе за радно место (оригинал или оверена фотоко-
пија) - прилажу само кандидати за наставнике. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима - лекарско уверење подноси се 
пре закључења уговора о раду.

Секретар
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 
Закона о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017) у радни однос 
може да буде примљено лице које испуњава и услове 

прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/18, 
10/2019): да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање из области правних наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; 
да зна српски језик (односи се на кандидате који образо-
вање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Уз пријемни формулар (са 
званичне интернет странице), потребно је да достави 
школи: радну и личну биографију са адресом и контакт 
телефоном - CV; оверену фотокопију дипломе одгова-
рајућег степена и врсте стручне спреме (оверену фото-
копију да није старија од 6 месеци); кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена и ове-
рену копију дипломе основних академских студија; уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања (оригинал 
или оверена фотокопија да није старије од 6 месеци) из 
МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија да није старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија да није 
старије од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
- лекарско уверење подноси се пре закључења уговора 
о раду.

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24 Закона 
о раду (бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС, 113/2017) у радни однос може да 
буде примљено лице које испуњава и услове прописа-
не чланом 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/18, 10/2019): 
да кандидат има одговарајуће високо образовање у 
области економских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или 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; да има држављанство РС; 
да зна српски језик (односи се на кандидате који образо-
вање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви 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 установи. Уз пријавни формулар (са звани-
чне интернет странице), потребно је доставити школи: 
радну и личну биографију са адресом и контакт теле-
фоном - CV; оверену фотокопију дипломе одговарајућег 
степена и врсте стручне спреме (оверена фотокопија 
да није старија од 6 месеци); кандидат који има високо 
образовање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену копију дипломе дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских студија; 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Зако-
на о основама система образовања и васпитања (ори-
гинал или оверена копија да није старије од 6 месеци) 
из МУП-а; уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопија да није старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених издат на прописаном обрасцу са 
холограмом (оригинал или оверена фотокопија, да није 
старије од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
- лекарско уверење подноси се пре закључења уговора 
о раду.

Домар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуња-
ва и посебне услове из чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17, 
27/18 и 10/19); да има одговарајуће средње образо-
вање: средња стручна спрема из области звања метал-
ске, столарске, електричарске, водоинсталатерске, и 
молерско-фарбарске струке; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство РС; да зна срспи језик 
(односи се на кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику).
.
ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријемни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар (са званич-
не интернет странице), потребно је да достави школи: 
радну и личну биографију са адресом и контакт теле-
фоном - CV; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
одговарајуће средње стручне школе (фотокопија да није 
старија од 6 месеци); уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија да није 
старије од 6 месеци) из МУП-а; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија да није старија од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених издат на про-
писаном обрасцу са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија да није старија од 6 месеци). Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима - лекарско уверење подноси се пре 
закључења уговора о раду.

Чистачица
11 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, треба да испуњава 
и посебне услове из чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” број 88/17, 27/18 
и 10/19); да има основно образовање/основну школу; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 

Наука и образовање



   |  Број 869 | 19.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs26 

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; да има држављанство РС; 
да зна српски језик (односи се на кандидате који образо-
вање нису стекли на српском језику).

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Уз пријавни формулар (са звани-
чне интернет странице), потребно је доставити школи: 
радну и личну биографију са адресом и контакт телефо-
ном - CV; оригинал или оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеној основној школи (оригинал или оверена 
фотокопија да није старије од 6 месеци); уверење да 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинал или овере-
на фотокопија да није старије од 6 месеци) из МУП-а; 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија да није старија од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених издат на прописаном обрасцу са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија да није старија 
од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима - лекар-
ско уверење подноси се пре закључења уговора о раду.

Рок за пријављивање на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријавни форму-
лар и конкурсом тражене доказе о испуњавању услова 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса на горенаведену адресу, са назнаком: “За конкурс 
за _______“. Контакт телефон: 011/7856-845.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”

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

1) Наставник српског језика

2) Наставник ликовне културе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима, 
накнадно - пре закључења уговора, потврда да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање 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; из казнене евиденције при надлежној поли-
цијској управи МУП-а не старије од шест месеци, уве-
рење о држављанству; знање српског језика. Кандидати 
треба да испуњавају услове из члана 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“ бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилникa 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 и 11/2019). Кандидати подносе одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званичне страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених и извод из казнене евиденције 
при надлежној полициској управи МУП-а (не старији од 
шест месеци); доказ надлежног суда да се да се против 
кандидата не води поступак не старији од шест месеци, 
као и да зна српски језик. Пре закључења уговора о раду 
подносе и доказ о испуњености услова из члана 139 ст. 
1 тач. 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (односно да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом). Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
подносе поштом или лично у Секретаријату ОШ „Алекса 
Шантић” у Калуђерици, Краља Петра Првог 9.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11000 Београд, Заплањска 45

тел. 011/2460-763

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник техничког и 
информатичког образовања

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл. 24. Зако-
на о раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентич-
но тумачење) у радни однос може да буде примљено 
лице које испуњава и посебне услове из чл. 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/19, 6/20): да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140. и чл.142. Закона 
о основама система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника за рад у основној школи (“Сл. 
гл. РС бр 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/2018, и 11/19 од 15.08.2019. године): 1)на студијама 
другог степена (мастер академске студије,специјалис-
тичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; ( 2)студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
ципинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука, 2) 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће,за кривично дело примање мита 
или давања 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 
санкцију, и за које није, у складу са законом,утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно васпитни рад.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чл.24. Зако-
на о раду кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве из чл. 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20): да 
има основно образовање/основну школу; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, 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; да има држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Кандидат уз одштампан попуњен пријемни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја на конкурс 
треба да достави следећу документацију: радну и личну 
биографију са адресом и контакт телефоном-CV, ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми овера не старија од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије овера не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
овера не старије од 6 месеци, доказ о неосуђиваности 
за наведена кривична дела надлежне полицијске упра-

ве: 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће; за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање не старије од 6 месеци; потврду - уверење 
о знању српског језика (уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику). 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. Пре доно-
шења одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши Национална служ-
ба за запошљавање. Уколико је већ извршена психо-
лошка процена способности (у периоду од 6 месеци пре 
истока рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у 
пријави назначити када и где је извршена процена. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објавливања у публикацији 
”Послови”. Пријаве се достављају непосредно или путем 
поште на адресу ОШ “Бранислав Нушић”, Заплањска 45, 
Београд. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на телефон: 011/2460-763. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

ООШ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”
11000 Београд, Краља Милутина 10

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема економског 
(финансијског) смера и најмање три године радног ста-
жа на финансијско-књиговодственим пословима.

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник француског језика
2 извршиоца

Наставник српског језика

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен, одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) одноасно стечено високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Кандидат треба да поседује психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; 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 дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар преузет са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС који заједно са документацијом о потребним усло-
вима конкурса достављају школи. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњени пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-

Наука и образовање
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ства, са одштампаним пријавним формуларом и краћа 
радна биографија/CV; доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци и очитану копију личне карте; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; односно сведочанство 
о завршеној основној школи за радно место спремачице; 
доказ о неосуђиваности кандидата оригинал не старији 
од 6 месеци- 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. Доказ о знању српског језика достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на спрком језику а доказ о здравственој способ-
ности доставља кандидат који буде изабран непосред-
но пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку 
о избору кандидата доноси Конкурсна комисија након 
обављеног разговор са кандидатима који испољавају 
прописане услове и који су добили позитивну оцену у 
психолошкој процени способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Комисија доноси решење о избору кандида-
та у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима у ужем избору. Пријаве на конкурс се могу 
предати лично у Секретаријату школе или послати на 
наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈОВАН РИСТИЋ”
11211 Борча - Центар III, Беле Бартока 48а

тел. 011/2722-515

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће усло-
ве: одговарајућа стручна спрема на основу члана 140. 
и члана 142.Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018-др.закони, 
10/2019, 6/2020), Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“ 11/12, 15/13...), 
Правилника о организацији и систематизацији радних 
места ОШ „Јован Ристић”; општи услови из Закона о 
раду („Сл. гласник РС“ 24/05,54/09,32/13,75/14), посебни 
услови из Закона о основама система образовања и вас-
питања, члан 139 („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018-др.
закони, 10/2019, 6/2020).

Наставник техничког и 
информатичког образовања

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће усло-
ве: одговарајућа стручна спрема на основу члана 140. 
и члана 142. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018-др.закони, 
10/2019, 6/2020), Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“ 11/12, 15/13...), 
Правилника о организацији и систематизацији радних 
места ОШ „Јован Ристић”; општи услови из Закона о 
раду („Сл. гласник РС“ 24/05,54/09,32/13,75/14), посебни 
услови из Закона о основама система образовања и вас-
питања, члан 139 („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018-др.
закони, 10/2019, 6/2020).

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће усло-
ве: одговарајућа стручна спрема на основу члана 140. 
и члана 142.Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018-др.закони, 
10/2019, 6/2020), Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС-Просветни гласник“ 11/12, 15/13...), 
Правилника о организацији и систематизацији радних 
места ОШ „Јован Ристић”; општи услови из Закона о 

раду („Сл. гласник РС“ 24/05,54/09,32/13,75/14), посебни 
услови из Закона о основама система образовања и вас-
питања, члан 139. („Сл. гласник РС“ 88/2017, 27/2018-др.
закони, 10/2019, 6/2020).

ОСТАЛО: Потребну документацију (пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, биографију, оверену копију дипломе, доказ о 
броју бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, оверену копију уверења о држављнству, 
оверену копију извода из матичне књиге рођених, уве-
рење о неосуђиваности) послати поштом или доставити 
на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА ,,ОЛГА ПЕТРОВ”
11213 Падинска Скела, Дејана Смиљковића 9

тел. 011/6300-471

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: одговарајуће образовање предвиђено на основу 
члана 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 27/18-др.закон, 
10/19, 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 3/2017, 13/2018, 11/19) и то: за наставника математи-
ке професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар - информа-
тичар, професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информати-
ке, мастер професор физике и математике, мастер про-
фесор информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике-мастер, дипломирани математичар 
- 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 - математи-
ке, професор биологије - математике, професор мате-
матике - теоријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, дипломирани математичар и инфор-
матичар; дипломирани математичар - механичар; мас-
тер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани - мастер 
треба да имају завршене основне академске студије 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; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19, 6/20) - није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнављење, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 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.

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: одговарајуће образовање предвиђено на основу 
члана 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС 88/2017, 27/18-др.закон, 
10/19, 6/2020) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 3/2017, 13/2018, 11/19) и то: за наставника разредне 
наставе професор разредне наставе, професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ - мастер; професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чланом 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др.закон, 
10/19, 6/20) - 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 насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнављење, 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 дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: краћу биографију са адресом и контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о држављанству Републике Србије - 
оверену фотокопију, извод из матичне књиге рођених 
- оверену фотокопију, доказ о неосуђиваности. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства и 
потребну документацију заједно са пријавним форму-
ларом доставе на адресу: ОШ „Олга Петров“ Падинска 
Скела, Дејана Смиљковића 9, 11213 Падинска Скела ( 
за конкурсну комисију). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у обзир. Ближа обавештења 
се могу добити у секретаријату школе на телефон 
011/6300-471.

ОШ „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА“
11030 Београд, Николаја Гогоља 40

тел. 011/3542-118, 011/4084-618
e-mail: fica@fica.edu.rs

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Секретар 
УСЛОВИ: уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидат за радно место наставник треба да 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то: а) да има одгова-
рајуће образовање према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у Основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017,11/2017, 
13/2018 и 7/2019): за наставника разредне наставе: а) 
да поседује диплому, односно уверење о стеченом висо-
ком образовању и стручном називу дипломирани учи-
тељ, мастер учитељ; б) има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита; за 
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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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; г) има држављанство Републике Србије; д) 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. За секретара важе сви услови као за 
наставника разредне наставе и да поседује диплому, 
односно уверење о стеченом високом образовању и 
стручном називу дипломирани правник.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на 
конкурс: кратку биографију; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми или уверења о стеченом 
високом образовању, ако диплома није уручена; уве-
рење о неосуђиваности; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
(потврду) о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова или ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту. Кандидат који буде изабран дужан је да пре закљу-
чења уговора о раду достави лекарско уверење. Пријаве 
слати на адресу ОШ „Филип Кљајић Фића“, Николаја 
Гогоља 40, 11030 Београд, са назнаком „За конкурс”. Рок 
за подношење пријаве износи 8 дана. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на телефон: 
011/3542-118, 011/4084-618.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ”

11550 Лазаревац, Доситеја Обрадовића 4
тел. 011/8123-229

Наставник математике

Психолог

Наставник биологије
УСЛОВИ: кандидати су у обавези да испуњавају усло-
ве за заснивање радног односа предиђене чланом 139. 
Закона о основама система образвоања и васпитања. 1. 
поседовање одговарајућег образовања; 2. поседовање 
психичке, физичке и здравствене способност за рад са 
децом и ученицима; 3. поседовање држављанства Репу-
лике Србија; 4. знање српског језика и језика на којем се 
изводи образвоно-васпитни рад; 5. нису осуђивани пра-
воснажном 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 родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или двање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију , и за које није, у скла-
ду са законом, утравђено дискриминаторно понашање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом достављају школи. Уз пријав-
ни формулар, кандидати достављају следећу документа-
цију: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом образ-
воању, не старије од 6 месеци; диплома о завршеном 
високом образовању на студијама другог степена (300 
ЕСПБ бодова) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године, а 
у складу са чланом са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи; 2. доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања - уверење из казнене еви-
денције МУП-а, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); 3. уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију) 
и 4. доказ о знању српског језика достављају кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику. 5. CV (биографија кандидата). Рок за пријављи-

вање на конкурс је осам дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговаремене и непотпуне пријаве се неће 
узимати у разматрање. У поступку одлучивања о избору 
кандидата, конкурсна комисија врши ужи избор канди-
дата које упућује на психолошку процену спсосбности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити лично или путем препоручене поште на адре-
су школе: ОШ “Војислав Вока Савић”, Доситеја Обрадо-
вића 4, 11550 Лазаревац.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
ЧУКАРИЦА

11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Васпитач
9 извршилаца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпита-
ча, може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања за вас-
питача: 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије); 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
на студијима првог степена (основне академске, односно 
струковне и спцијалистичке струковне студије), студији-
ма у трајању од три године или вишим образовањем, 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирањаод најмање 30 бодова и 
шест 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 осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Обавеза полагања испита за лиценцу. Канди-
дат попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс, 
који се налази на званичној интрнет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштам-
пани пријавни формулар, кандидат доставља: оверену 
фотокопију дипломе, односно дипломе и додатка уз 
диплому о одговарајућој стручној спреми или уверења о 
стеченој стручној спреми и уверење о положеним испи-
тима, не старије од шест месеци, уверење о положеном 
стручном испиту или уверење о положеном испиту за 
лиценцу (ако је кандидат исти полагао), извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 
уверење о држављанству оригинал или фотокопија ове-
рена, не старије од шест месеци, оригинал или оверену 
фотокопију уверења полицијске управе, не старије од 
шест месеци, да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или 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, ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику - уверење 
да је положио испит из српског језика са методиком по 
програму одговарајуће високошколске установе.

Медицинска сестра - васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла меди-

цинске сестре - васпитача, може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања: IV степен стручне спреме средња 
медицинска школа, васпитачки смер, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Обавезно полагање испита за лицен-
цу. Кандидат попуњава пријавни формулар за пријаву 
на конкурс, који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани пријавни формулар, кандидат 
доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми - уколико се уместо дипломе прилаже 
уверење, оно не може бити старије од шест месеци; 
извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), 
уверење о држављанству не старије од шест месеци. 
Фотокопија мора бити оверена. Уверења полицијске 
управе, не старије од шест месеци, да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- фотокопија уверења мора бити оверена. Ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику 
потребно је да приложи доказ о знању српског језика.

Спремачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла меди-
цинске сестре - васпитача, може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања: за послове спремачице: I степен 
стручне спреме, осмогодишња школа; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар за пријаву на конкурс, који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар, 
кандидат доставља: оверену фотокопију сведочанства о 
одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених (оверена фотокопија), уверење о држављан-
ству не старије од шест месеци (фотокопија мора бити 
оверена); уверење полицијске управе, не старије од 
шест месеци, да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или 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, фотокопија уверења мора 
бити оверена. Доказ да кандидат има психичку, физич-
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ку и здравствену способност за рад са децом (лекарско 
уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Установа нема обавезу да кан-
дидатима врати приложену документацију по конкурсу. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови” на адресу 
Предшколске Установе Чукарица, Пожешка 28, Београд, 
поштом или лично од 09 до 15 часова.

ОШ „КРАЉ ПЕТАР II 
КАРАЂОРЂЕВИЋ“

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

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник математике
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, члан 
140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018.-др.закон, 
10/2019 и 6/2020).

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: високо образовање на основим студијама 
(економски факултет) у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на студијама у трајању од три 
године (виша пословна школа) по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
средње образовање (економска школа-финансијски 
смер) и радно искуство на тим пословима стечено до 
дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у јавном сек-
тору („Службени гласник РС” број 81/17, 6/18 и 43/18); 
радно искуство најмање пет година на пословима у 
буџетском рачуноводству; знање рада на рачунару.

Чистачица
УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” број 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/19) 
кандидати треба да испуњавају и услове прописане чла-
ном 139.и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018.-
др.закон, 10/2019 и 6/2020), а то су: 1. одговарајуће 
образовање, 2. психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за крвична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова под 1), 3), 4), и 5) су 
саставни део прјаве на конкурс, а доказ под тачком 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете. Уз пријавни формулар 
кандидат доставља: биографију (CV), доказ о одгова-
рајућем образовању (оверену копију дипломе), уверење 
о неосуђиваности (оригинал, не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених, држављанство (ове-
рена копија или оригинал). Доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику. Доказ о здравстве-
ној способности доставља кандидат који буде изабран, 

непосредно пре закључења уговора о раду. У поступку 
одлучивања о избору, конкурсна комисија врши ужи 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Пси-
холошку процену способности врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве на конкурс могу се доставити путем 
поште или донети лично на наведену адресу школе, са 
назнаком „За конкурс за радно место (навести радно 
место за које се кандидат пријављује”). Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Документа 
се по окончању конкурса не враћају кандидатима. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на број теле-
фона: 011/7444-649, радним даном од 08 до 15 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЂОРЂЕ КРСТИЋ“

11030 Београд, Живка Настића Бабе 12
e-mail: sekretar@os-djordjekrstic.edu.rs

тел. 011/2512-217

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: услови за избор директора: за директора шко-
ле може да буде изабрано лице: 1. које има одговарајуће 
образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања: високо образовање 
за наставника основне школе, за педагога и психолога, 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијана у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, 2. дозволу за рад наставника или стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 3. које има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 4. да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да није покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора; да није правоснажно 
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности; 5. које има држављанство Републике Србије; 6. 
које зна српски језик - језик на којем се остварује вас-
питно-образовни рад. Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; потврду да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(потврда садржи податак о радном стажу и пословима 
које је лице обављало и издаје је установа у којој канди-
дат ради, а ако кандидат није у радном односу потврду 
издаје установа у којој је кандидат стекао радно иску-
ство у области образовања и васпитања - оригинал); 
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); доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика (подносе само кандидати који су 

стекли одговарајуће образовање на другом језику); рад-
ну биографију и оквирни план рада за време мандата; 
оригинал или оверену фотокопију уверења из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
из члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења да лице није правоснажно осуђено за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (не ста-
рије од 6 месеци); оверен препис или оверену фотоко-
пију лиценце за директора установе (ако је кандидат 
поседује); уколико се на конкурс пријављује лице које 
је претходно обављало дужност директора устано-
ве дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања и 
доказ о резултату спручно-педагошког надзора о раду 
кандидата - извештај просветног саветника (фотоко-
пија извештаја). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Својеручно потписану пријаву на 
конкурс са потребном документацијом кандидати дос-
тављају поштом на адресу: ОШ „Ђорђе Крстић”, Живка 
Настића Бабе 12, 11147 Београд-Жарково, са назнаком 
„За конкурс за директора” или лично на наведену адре-
су, у секретаријату школе, сваког радног дана од 08.00 
до 14.00 часова, у року од 15 дана од објављивања кон-
курса.

ПРВА ОБРЕНОВАЧКА ОСНОВНА 
ШКОЛА

11500 Обреновац, Милоша Обреновића 169
тел. 011/8720-049

Помоћни радник - чистачица
УСЛОВИ: на основу чл. 139, 140, 142, 154 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019), Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
ОШ („Сл. гл. - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 
2/201, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019) и закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
код корисника јавних средстава 51 бр.112-998/2020 од 
07.02.2020 године директор школе је донео одлуку о 
расписивању конкурса за горе наведено радно место. Уз 
пријавни формулар, који се попуњен и одштампан преу-
зима са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у недељном листу “Послови”: оверена копија 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању - обра-
зовање наставника, васпитача и стр. сарадника из чл. 
140 и 142 ЗОСОВ-а, психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са ученицима - лекарско уверење под-
носи само изабрани кандидат пре потписивања уговора 
о раду; држављанство Републике Србије (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених; уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трањању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
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 дис-
криминаторно понашање (уверење не сме бити старије 
од дана објављивања конкурса); уверење основног суда 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
(уверење не сме бити старије од дана објављивања кон-
курса). Тестирање кандидата који су ушли у ужи избор 
у погледу психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са ученицима организује школа код НСЗ, по исте-
ку рока за пријављивање. 

ОСТАЛО: Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Документацију донети лично или посла-
ти на адресу: Прва обреновачка основна школа, Ули-
ца Милоша Обреновића 169, 11500 Обреновац. Ближе 
информације на тел. 011/8720-049.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11224 Врчин, 29. новембра 15

тел. 011/8053-467

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; одговарајуће високо образо-
вање на основним студијама учитељског факултета у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо обазовање до 10. септембра 2005. 
године и то 1. и 2. за наставника основне школе; да кан-
дидат има образовање из психолошких, педагошких и 
медтодичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 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 (доказује се доставом уверења 
о положеном стручном испиту); да има дозволу за рад 
за наставника и стручног сарадника - лиценцу; да има 
најмање пет година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања из члан 140. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима: 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или род-
скврнуће, 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 доара 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 на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

Домар
са 50% радног ангажовања

УСЛОВИ: завршено осмогодишње образовање - ориги-
нал или оверана фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених; да има положени 
испит - сертификат о стеченом звању - руковалац кот-
лова централног грејања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност; 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 родскврнуће, 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 доара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискримниаторно понашање; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: лице које се пријављује на конкурс уз форму-
лар за пријем у радни однос, подноси: 1. биографске 
податке, са кратким прегледом кретања у служби, адре-
сом и контак телефоном; 2. оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању; 3. оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту или 
обавештења о положеном испиту за лиценцу за настав-
ника; 4. потврду о раду у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, оригинал; 5. лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, оригинал; 6. извод из казнене евиденције 
МУП Републике Србије 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 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, оригинал; 7. уверење о 
држављанству, не старије од шест месеци, оригинал или 
оверену фотокопију; 8. извод из матичне књиге рође-
них (на прописаном обрсцу са холограмом), оригинал 
или фотокопију; 9. за радно место домара - сертифи-
кат о стеченом звању - руковалац котлова централног 
грејања, 10. остала документа која могу послужити у 
поступку. Формулар за пријем у радни однос у устано-
ви образовања кандидат може преузети са веб-адресе 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://www.mpn.gov.rs. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Начин учешћа на конкурсу: 
пријаве се шаљу препорученом пошиљком на адресу: 
Основна школа „Свети Сава“, Врчин, 29. новембра 15, 
са назнаком: „За конкурс“ или се предају непосредно у 
секретаријату школе, радним даном од 08.00 до 15.00 
часова.

ОШ “МИЛАН РАКИЋ”
11070 Нови Београд, Војвођанска 62

тел. 011/3017-479

Васпитач у припремном 
предшколском програму

УСЛОВИ: одговарајуће више образовање, одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије или на студијама другог 
степена: мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или мастер струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године - васпитач.

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: професор разредне наставе, професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности, мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик), мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик), дипломирани филолог англиста - мастер, мас-
тер професор језика и књижевности (студијски про-
грам језик, књижевност и култура), мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет).

Сервирка
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме угоститељске 
струке, кувар, посластичар, конобар.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава све услове за 
пријем у радни однос из чл. 139. ст. 1 чл. 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања. У 
поступку одлучивања о избору кандидата врши се прет-
ходна провера психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, на коју се упућују кандидати који су изабрани 
у ужи избор. Након пријема резултата претходне прове-
ре психолошке процене способности за рад са децом и 
ученицима кандидати који испуњавају услов за пријем 
у радни однос за прва три радна места одржавају час 
у установи. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије. Уз 

одштампани пријавни формулар кандидати обавезно 
подносе доказ о одговарајућем образовању - диплома 
одговарајућег степена и врсте образовања (лица са 
звањем настер достављају и диплому основних академ-
ских студија) - оверена фотокопија, доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања односно доказ о положеном испиту 
из психологије и педагогије у току студија или доказ о 
положеном стручном испиту/испиту за лиценцу - овере-
на фотокопија за прва три радна места, доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за 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 - не старије од 6 месеци оригинал, уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци оверена фото-
копија, извод из матичне књиге рођених издат на про-
писаном обрасцу са холограмом - оверена фотокопија, 
за лица која нису стекла образовање на српском језику 
доказ о положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе за прва три радна 
места - оверена фотокопија, биографију. Доказ да има 
одговарајућу психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима - лекарско уверење 
подноси се пре закључења уговора о раду. Решење о 
избору кандидата доноси се у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Пријавни форму-
лар са биографијом и траженим доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити лично или поштом на наве-
дену адресу са назнаком „За конкурс за радни однос”. 
Достављени подаци обрађиваће се, у складу са Законом 
о заштити података о личности, у сврху обраде података 
у конкурсном поступку.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”

11000 Београд, Ватрослава Јагића 5
тел. 011/2452-561

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник клавира
3 извршиоца

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник гитаре

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи са одељењским 

старешинством - наставник виоле 
- 75% радног времена и наставник 
уметничких и стручних предмета 

у музичкој школи и одређених 
стручних предмета у стручној школи 

- наставник оркестра (гудачког) - 
25% радног времена 

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139, 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- 
др.закони, 10/19 27/18-др.закони и 6/20). Степен и врста 
образовања мора бити у складу са чланом 2. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 18/2013, 2/17, 9/19 и 1/20). Кандидат мора: 
1) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. и 142. Закона о основама ститема образовања и 
вапитања; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 

Наука и образовање
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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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати подносе попуњен пријавни фор-
мулар преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
попуњени пријавни формулар, поред радне биогра-
фије, кандидати, у оригиналу или овереној фотокопији, 
прилажу: диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању, са исправом коју издаје високошколска установа, 
а којом кандидат доказује да је стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
сагласно члану 142. Закона о основном образовању и 
васпитању; доказ о неосуђиваности за кривична дела 
и о непостојању дискриминаторног понашања сагласно 
члану 139. ст. 1. тач. 3 ЗОСОВ-а (извод из казнене еви-
денције МУП-а Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених; 
доказ о знању српског језика за кандидате који на срп-
ском језику нису стекли одговарајуће образовање. Пре 
закључења уговора о раду, кандидати подносе и доказ 
о испуњености услова из члана 139. ст.1 тач.2 Закона 
о основама система образовања и васпитања (да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима). Рок за подношење пријава је 
осам дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неправовремене пријаве неће се разматрати. Пријаве 
се подносе у Секретаријату ОМШ „Владимир Ђорђевић” 
Београд, Ватрослава Јагића 5 или се шаљу поштом, оба-
везно са повратницом, уз назнаку „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЋА СТОЈКОВИЋ

11430 Умчари, 29. новембра 11
e-mail: umcarios@yahoo.com

тел. 011/8541-213

Секретар установе

Административно-финансијски 
радник

Спремачица
УСЛОВИ: да кандидат испуњава остале услове про-
писане чланом 139. став 1. тач. 1, 2, 3, 4 и 5. Закона 
о основама система образовања и васпитања: да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена 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 примања или давања мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; знање српског језика. 
За позицију секретара установе, пожељно је искуство 
у области: обавезног социјалног осигурања ЦРОСО, 
информационом систему Доситеј, еУправа и обласит 
јавних набавки. За позицију административно-финан-
сијског радника, пожељно је искуство из области: буџет-
ског рачуноводства, благајничког пословања, вођења 
ученичке благајне, е-Управа и е-порези. Потребна доку-
ментација: Кандидат уз пријаву прилаже: одштампан 
и попуњен пријавни формулар, који кандидати могу 
пронаћи на сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, www.mpn.gov.rs; краћу биографију; 
оверену фотокопију диплома о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о поседовању држављанства Репу-
блике Србије (уверење о држављанству); извод из мати-
чне књиге рођених; кандидат који је стекао образовање 
по прописима који уређују високо образовање, почев од 

10.09.2005. године дужан је да достави потврду да ли 
се ради о студијама првог или другог степена са своје 
високошколске установе (за радно место секретара уста-
нове); доказ да знају језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик (у обавези су да доставе 
само они кандидати који образовање нису стекли на срп-
ском језику, а доказује се потврдом одговарајуће обра-
зовне установе да је кандидат положио испит из српског 
језика); лекарско уверење подноси само изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду; уверење да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања - доставља канди-
дат уз пријаву на конкурс; уверење надлежног органа 
- суда да се против кандидата не води истрага нити да 
је подигнута оптужница - доставља кандидат уз пријаву 
на конкурс. Наведена документа не смеју бити старија 
од 6 месеци, а приложене фотокопије морају бити ове-
рене од надлежног органа као доказ да су верне ори-
гиналу. Пријаве се достављају секретаријату ОШ „Мића 
Стојковић” у Умчарима, лично или поштом на наведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве као и 
пријаве са неовереном документацијом неће се разма-
трати. Пријаве слати на горе наведену адресу са назна-
ком „За конкурс”, лично или препорученом поштом. За 
додатне информације обратите се секретаријату школе 
на телефон: 011/8541-213. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Мотори
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стру-
чне спреме, доктор наука и други услови утврђени чла-
ном 75 Закона о високом образовању и чланом 132 Ста-
тута Машинског факултета.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Механика

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени 
чланом 75. Закона о високом образовању и чланом 132 
Статута Машинског факултета. Уз пријаву на конкурс 
доставити у писаној форми: биографију, оверене копије 
диплома стечених у земљи или решења о признавању 
страних високошколских исправа о одговарајућој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, списак радова и 
сепарате објављених радова и потписану изјаву о извор-
ности (преузети са сајта Машинског факултета, линк: 
http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/
izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). Биографију и спи-
сак радова доставити и у електронском запису. Прија-
ве доставити на адресу: Машински факултет, Краљице 
Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутен-
тично тумачење), чланом 74. Законa о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 
73/18 и 67/19), Статутом Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ”, бр. 201/18), Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 
199/17 и 203/18), Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставни-

ка Универзитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17), 
Статутом Универзитета у Београду - Архитектонског 
факултета (“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18), Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника на Факултету (“Сл. билтен АФ”, 
бр. 120/19) и Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београ-
ду - Архитектонском факултету (“Сл. билтен АФ”, бр. 
115/17). Пријаве кандидата са прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова), оверене копије дипло-
ма, оверена копија уверења о држављанству, подносе 
се на адресу: Универзитет у Београду - Архитектонски 
факултет, Булевар краља Александра 73/II, канц. 204, са 
назнаком “За конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ“
11000 Београд, Тимочка 24

тел. 011/2836-610

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање: 
за радно место наставник разредне наставе - образо-
вање у складу са чл. 140, 141, 142 и 143 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 2. да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (односи се на кан-
дидате који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику). Докази о испуњености услова из тачака 
1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2. пре закључења уговора 
о раду. Уз одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар (налази се на сајту Министарства просвете) и крат-
ку биографију, доставити следеће доказе (у оригиналу 
или оверене копије не старије од шест месеци): дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о неосуђиваности. Пријаве слати на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ 

ПРИМЕЊЕНИХ  УМЕТНОСТИ У 
БЕОГРАДУ

1. Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Примењено вајарство
на период од пет година

2. Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Керамика
на период од пет година

3. Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку област 

Графика и књига
на период од пет година

УСЛОВИ: право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом обра-
зовању, Минималним условима за избор у звања настав-
ника и сарадника на универзитету донете од старане 
Националног савет за високо образовање и општим 
актима Универзитета уметности у Београду и Факултета 
примењених уметности у Београду. Учесници конкурса 
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подносе: пријаву на конкурс у три штампана пример-
ка, оверену фотокопију или оверен препис дипломе у 
једном примерку, уверење надлежног органа да пра-
воснажном пресудом није осуђен за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи (члан 
72. став 4. Закона о високом образовању), радну био-
графију на прописаном обрасцу 2 (са сајта Факултета) у 
три штампана примерка, електронску форму обрасца 2 
на једном CD-у, пет до 10 оригиналних радова и проје-
ката достављених у електронској форми на 4 CD-а, за 
ужу уметничку област за коју конкурише, односно: 1. за 
ужу уметничку област Примењено вајарство, 2. за ужу 
уметничку област Керамика, 3. за ужу уметничку област 
Графика и књига. Потписани списак приложене доку-
ментације и радова приложених у електронској форми у 
три примерка. Образац 2 и Минимални услови за избор 
у звање наставника и сарадника у пољу уметности, у 
пољу друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-тех-
нолошких наука на Факултету примењених уметности 
у Београду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 
27.9.2016., бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 
16.11.2017. и 03-28/3-1 од 01.03.2018.) налазе се са сајту 
Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Доку-
ментација и радови подносе се Правној служби Факул-
тета примењених уметности у Београду, Краља Петра 4, 
од 10 до 13 часова. За додатне информације контакт тел. 
060/5207-721.

ГИМНАЗИЈА „ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ“
11090 Београд, Гочка 40

тел. 011/2322-808

1. Наставник биологије

2. Наставник хемије

3. Наставник енглеског језика

4. Наставник српског језика и 
књижевности

5. Наставник физичког васпитања

6. Наставник историје

7. Секретар

8. Психолог
УСЛОВИ: за сва радна места кандидати треба да 
испуњавају услове прописане чл. 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: 1) одго-
варајуће високо образовање у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.зако-
ни, 10/2019, 6/2020) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Службени гласник РС“ број 
15/2013, 11/2016, 2/2017,11/2017; 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом у 
ученицима; 3) да нису осуђивани правоснажном пре-
судом 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 
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) држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампан и 
читко попуњен пријавни формулар (налази се на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја) кандидати треба да доставе: 
кратку биографију; оверен препис дипломе о завршеном 
одговарајућем образовању; уверење о држављанству; 
извод из казнене евиденције; уверење да се против кан-
дидата не води истрага или кривични поступак; извод 
из МКР; фотокопију личне карте или очитану личну кар-

ту. Докази не могу бити старији од шест месеци. Доказ 
из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду. 
Претходну психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступака, 
по окончању конкурса, за кандидате који су ушли у ужи 
избор. Пријаве са доказима о испуњености услова огла-
са достављају се у року од осам дана путем поште или 
лично на адресу: Гимназија „Патријарх Павле“, 11090 
Београд, Гочка 40. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА „КАРАЂОРЂЕ“
11000 Београд, Јове Илића 2

тел. 011/2467-290

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник техничког и 
информатичког образовања

УСЛОВИ: поред услова из чл. 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат треба да 
има одговарајуће високо образовање прописано чл. 
140. став 1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19 и 6/20) 
и услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19) и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање: 1) стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисципинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
лице из тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета.

Благајник
УСЛОВИ: поред услова из члана 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандидат треба да 
има средње образовање/средњу школу у трајању од 4 
године, прописано Правилником о организацији и систе-
матизацији радних места у школи.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: поред услова из члана 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, кандидат треба 
да има основно образовање/основну школу, прописано 
Правилником о организацији и систематизацији радних 
места у школи.

ОСТАЛО: Сваки кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и 
то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, 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 најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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 коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да дос-
тави: попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверен препис / оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139. ст.1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија, не старији од 6 месеци); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старији од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом; уверење надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора 
(оригинал или оверена фотокопија, не старији од 6 месе-
ци). Доказ о знању српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку. Доставити и радну и личну биографију. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
доставља изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани формулар 
заједно са документацијом доставља поштом на адресу: 
ОШ „Карађорђе“, Јове Илића 2, 11040 Београд, са наз-
наком „За конкурс”. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације могу се добити пози-
вом на телефон: 011/2467-290.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

“ОБРЕНОВАЦ”
11500 Обреновац, Милоша Обреновића 143

тел. 011/8723-240, 8727-851

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

Наставник математике

Домар
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за засни-
вање радног односа, у складу са чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18-др. закони, 10/19 и 6/20): 1) 
одговарајуће образовање и то: а) за наставнике: одго-
варајуће високо образовање предвиђено чланом 140. и 
142. Закона: стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије-мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, а у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19); б) за домара: одговарајуће образовање пред-
виђено Правилником о организацији и систематизацији 
послова у ШООО “Обреновац”: средње образовање, 4. 
степен, положен возачки испит Б категорије; 2) да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је кандидат 
држављанин РС, 5) да зна српски језик.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете. 
Докази о испуњености услова по тачки 1), 3)-5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве са биогра-
фијом, дипломом о стеченој стручној спреми, уверењем 
о држављанству, изводом из матичне књиге рођених и 
осталом пратећом документацијом слати на адресу шко-
ле. Фотокопије докумената морају бити оверене, не ста-
рије од 6 месеци. Проверу психофизичких способности 
за рад са ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања. Сва додатна обавештења канди-
дати могу добити путем телефона, на број: 011/8723-
240.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ВОЈВОДА СТЕПА”

11000 Београд, Војводе Степе 520
тел. 011/3945-259

Наставник руског језика

Наставник математике

Наставник технике и информатике
УСЛОВИ: високо образовање, VII/1 степен стручне спре-
ме, мастер одговарајућег занимања.

Финансијско-административни 
сарадник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања.

ОСТАЛО: да кандидат има држављанство Републике 
Србије; 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 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 кривично дело 
примање мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријаву је 8 дана од објављивања кон-
курса. Потребно приложити уз одштампани пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: 1. оверену фото-
копију дипломе , 2. оверену фотокопију стручног испита 
- лиценце (уколико кандидат има лиценцу за наставни-
ке), 3.уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци, 4. извод из матичне књиге рођених, 
5. уверење из МУП-а о некажњавању, не старије од 6 
месеци, 6. потврду о језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

11000 Београд, Радослава Грујића 2

Оглашава радна места за наставнике уметничких и 
стручних предмета у музичкој школи и одређених 

стручних предмета у стручној школи, за:

Наставник виолине

Наставник виолончела

Наставник контрабаса

Наставник гитаре

Наставник солфеђа и нототекар

Корепетитор
претходна провера радних способности 
(аудиција) обавезна је за радно место 

корепетитора

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 139, 
140. и 142. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020), чланом 2. Правилника о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 18/13 и 
2/17,9/2019 и 1/2020) и чл. 3 и 4 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школа-
ма у подручју рада Култура, уметност и јавно информи-
сање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 
11/16 и 2/17, 9/2019). Кандидати подносе: одштампан 
и попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, биографију са следећим доказима о испуње-
ности услова: 1. доказ о стеченом образовању (овере-
на фотокопија дипломе и додатка дипломи); 2. доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно уверење да су у току студија поло-
жили испите из педагогије и психологије или доказ да су 
положили стручни испит за лиценцу (у складу са чл. 142 
Закона о основама система образовања и васпитања); 
3. уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старији од 6 месеци); 4. извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старији од 6 месеци); 5. уверење о неосуђиваности 
прибављено од надлежног органа МУП-а (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 6. доказ 
о знању српског језика подноси кандидат који средње, 
високо образовање није стекао на српском језику, издат 
од одговарајуће високошколске установе; 7. доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са ученицима (лекарско уверење) кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве се неће узимати у разма-
трање. Пријаве се подносе на наведену адресу школе, 
са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЖИВОМИР САВКОВИЋ “

11409 Ковачевац
Трг Љубомира Ивановића Геџе 11

тел. 011/8213-207

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен канди-
дат који испуњава услове из члана 139. и 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. зако-
ни, 10/19, 6/2020), услове из Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник Републике Србије 
- Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18) и уз пријаву 
на конкурс са кратком биографијом поднесе: 1. доказ о 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену 
фотокопију дипломе о стеченом високом образовању); 
2. доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. доказ о неосуђи-
ваности (потврду не старију од шест месеци 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 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. уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци) и извод из матичне књиге 
рођених (не старији од шест месеци), 5. доказ о позна-
вању српског језика и језика на којем остварује образов-
но-васпитни рад (доказ доставља кандидат само уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском 

језику). Докази о испуњености услова под тачкама 1, 3, 
4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2. прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: попуњен формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања (дос-
тупан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја); оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија), доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима); уверење о неосуђиваности (не старије од шест 
месеци) да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
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. Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар који се може наћи на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, те да документацију која доказује 
испуњеност услова конкурса, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом и кратком биографијом поштом 
или лично доставе школи на адресу: ОШ „Живомир 
Савковић“, Трг Љубомира Ивановића Геџе 11, 11409 
Ковачевац. Пријаве се достављају у затвореној ковер-
ти, са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни 
однос на радно место наставника математике”. Доказ о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани каднидат пре закључења уговора о 
раду. Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су је Драгана Алексендрић, тел. 011/8213-207, радним 
данима од 8 до 13 часова. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурсна комосија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Разговор са кандидатима 
биће обављен у просторијама ОШ „Живомир Савковић” 
у Ковачевцу, Трг Љубомира Ивановића Геџе 11.

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац

Краља Александра Обреновића 25
тел/факс: 011/8231-366

Наставник математике

Наставник рачунарства и 
информатике

Чистачица
УСЛОВИ за радна места под 1) и 2): да кандидат поседу-
је одговарајућу врсту и степен стручне спреме у складу 
са правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС“, бр. 15/13, 
11/16, 2/17, 11/17, 13/18 и 7/19) 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 и 6/20); за радно место под 3): да 
кандидат поседује основно образовање и да испуњава 
услове прописане чл. 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18- др. закони,10/19 и 6/20).

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 

Наука и образовање
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науке и технолошког развоја и заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају следећу докумен-
тацију (оригинал или оверене фотокопије): диплому 
(односно сведочанство о завршеном основном образо-
вању за радно место чистачице), уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, доказ о знању 
српског језика уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, доказ о неосуђиваности пра-
воснажном 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 злостављење 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
давања или примања мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела противполне слободе , протива 
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 (не 
старије од 6 месеци). Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаву 
на конкурс доставити на горе наведену адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације код секретара школе 
на тел. 011/8231-366.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-867

Редовни професор за ужу научну 
област Организација пословних 

система

Редовни професор за ужу научну 
област Управљање квалитетом

Редовни професор за ужу научну 
област Логистика квалитета

УСЛОВИ: прописани су Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету, Критерију-
мима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и 
Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва на Факултету; за редовног професора може бити 
изабрано лице који је претходне степене студија завр-
шило са просечном оценом најмање 8, односно које има 
најмање три године педагошког искуства на високош-
колској установи, има научни назив доктора наука;има 
научне,односно стручне радове објављене у научним 
часописима или зборницима,са рецензијама; има и више 
научних радова од значаја за развој науке у ужој науч-
ној области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално 
стручно остварење (пројекат студија, патент оригинални 
метод и сл.), односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник или монографију, практи-
кум или збирку задатака за ужу научну област за коју се 
бира и више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима; има и већи број научних 
радова који утичу на развој научне мисли у ужој области 
објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, већи број научних радова 
и саопштења изнетих на међународним или домаћим 
научним скуповима, објављен уџбеник или монографију 
или оригинално стручно остварење, остварене резулта-
те у развоју научно-наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специјалистичким и 
мастер академским студијама и способност за наставни 
рад Заинтересовани кандидати дужни су да уз пријаву 
приложе: диплому о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом и стеченом научном називу 
доктора наука из одговарајуће научне области, биогра-
фију, списак радова и саме радове.

Ванредни професор за ужу научну 
област Менаџмент људских ресурса

на одређено време од 5 година 

УСЛОВИ: прописани су Законом о високом образовању, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету, Критерију-
мима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и 
Правилником о организацији и систематизацији посло-
ва на Факултету. У звање ванредног професора може 
бити изабрано лице који је претходне степене студија 
завршило са просечном оценом најмање 8, односно које 
има најмање три године педагошког искуства на висо-
кошколској установи, има научни назив доктора наука; 
има научне, односно стручне радове објављене у науч-
ним часописима или зборницима, са рецензијама; има 
и више научних радова од значаја за развој науке у 
ужој научној области објављених у међународним или 
водећим домаћим часописима, са рецензијама; ориги-
нално стручно остварење (пројекат студија, патент ори-
гинални метод и сл.), односно руковођење или учешће 
у научним пројектима, објављен уџбеник или моногра-
фију, практикум или збирку задатака за ужу научну 
област за коју се бира и више радова саопштених на 
међународним или домаћим научним скуповима и спо-
собност за наставни рад. Заинтересовани кандидати 
дужни су да уз пријаву приложе: диплому о завршеним 
претходним степенима студија са просечном оценом и 
стеченом научном називу доктора наука из одговарајуће 
научне области, биографију, списак радова и саме радо-
ве. Сви прилози се достављају и у електронској фор-
ми на ЦД-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 14

тел. 011/2762-876

Наставник електрогрупе предмета
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат за радно место наставнка треба да 
испуњава услов из члана 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др. закони, 10/19, 6/2020), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Електротехника и саобраћај („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 2/2017), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 8/15, 11/16, 13/16- I, 13/16-II, 2/17-I, 2/17-II, 13/18 и 
7/19); 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. држављанство 
Републике Србије; 4. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица, или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5 да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат за радно место наставнка треба да 
испуњава услове из члана 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др. закони, 10/19, 6/2020), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Електротехника и саобраћај („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 2/2017), Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 8/15, 11/16, 13/16-I, 13/16-II, 2/17-I, 2/17-II, 
13/18 и 7/19); 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. држављан-

ство Републике Србије; 4. није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично делео за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица , запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из групе полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5 да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник саобраћајне групе 
предмета

УСЛОВИ: кандидат за радно место наставнка треба да 
испуњава услов из члана 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др. закони, 10/19, 6/2020), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Електротехника и саобраћај („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 2/2017), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 8/15, 11/16, 13/16-I, 13/16-II, 2/17-I, 2/17-II, 13/18 и 
7/19); 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. држављанство 
Републике Србије; 4. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично делео за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
и давање мита, за кривична дела из групе полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5 да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наставник саобраћајне групе 
предмета

УСЛОВИ: кандидат за радно место наставнка треба да 
испуњава услов из члана 139. и 140. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/2017, 27/2018- др. закони, 10/19, 6/2020), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Електротехника и саобраћај („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 8/2015, 2/2017), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 8/15, 11/16, 13/16-I, 13/16-II, 2/17-I, 2/17-II, 13/18 и 
7/19); 2. да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. држављанство 
Републике Србије; 4. није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично делео 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 и давање 
мита, за кривична дела из групе 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; 5 да 
зна српски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који 
преузима са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја а потребну 
документацију заједно са оштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Потребна документација за 
конкурс: 1. оверену диплому о стеченом образовању; 
2. уверење о држављанству - оригинал или оверену 
копију; 3. извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверену копију; 4. уверење о неосуђиваности - ори-
гинал или оверена копија; 5. писмени доказ (уверење) 
да је положио испит из српског језика одговарајуће 
високошколске установе, којим потврђује да зна језик 

Наука и образовање 
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на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. срп-
ски језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на 
страном језику; 6. доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима кандидат доставља пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаву са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу школе. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Телефон за 
контакт: 011/2762-876, Железничка техничка школа, 
Београд, Здравка Челара 14.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“КОСТА АБРАШЕВИЋ”

Београд - Ресник, Милорада Јанковића Доце 34

Наставник математике

Наставник математике
са 88,89% радног ангажовања

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: да има звање 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 матема-
тику економије, професор информатике - математике, 
дипломирани математичар - астроном, дипломирани 
математичар - примењена математика, дипломирани 
математичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани инфор-
матичар, мастер математичар, мастер професор мате-
матике, мастер професор математике и физике, мастер 
професор математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математике - мас-
тер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар - про-
фесор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основи геометрије), професор 
хемије - математике, професор географије - математи-
ке, професор физике - математике, професор биологије 
- математике, професор математике - теоријско усме-
рење, професор математике - теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар, дипломирани 
математичар - механичар, мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани - мастер треба да имају заврше-
не основне академске студије на студијским програмима 
из области математике или примењене математике (са 
положеним испитом из предмета геометрија или осно-
ви геометрије) или двопредметне наставе математике 
и физике односно математике и информатике. У складу 
са чл. 3 став 9. тачка 1. Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018 и 11/2019).

Наставник разредне наставе
5 извршилаца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, то јест кандидат мора имати одговарајуће образо-
вање и то: лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије), на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до септембра 2005. године. Одговарајући 
стручни називи, професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ – мастер, професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу.

Секретар школе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђе-

не чланом 132. чланом 139. и чланом 140. став 1. Закона 
о основама система и образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник Републике Србије” број 88/2017,27/2018 
и 10/2019), односно да поседује одговарајуће високо 
образовање из обласи правних наука у складу са чла-
ном 140. ст. 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије или основне 
студије у трајању од најмање 4 године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године), 2) испуњава услове за пријем у радни однос у 
установи (члан 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања).

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове предвиђене 
чланом 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву кандидати прилазу доказе пред-
виђене чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат треба да има завршену 
основну школу према Правилнику о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Коста Абрашевић” из Рес-
ника.

Домар школе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове предвиђене 
чланом 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уз пријаву кандидати прилазу доказе пред-
виђене чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања. За обављање послова радног места 
домара радни однос може се засновати с лицем које има 
трећи или четврти степен стручне спреме - електро, сто-
ларске или водоинсталатерске струке према Правилнику 
о организацији и систематизацији послова у ОШ „Коста 
Абрашевић” из Ресника.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуне и следеће услове: 
1. да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 2. да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 3. 
да имају држављанство Републике Србије. Кандидати 
попуњавају формулар за пријем у радни однос у уста-
нови образовања и васпитања који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз одштампани образац пријавног 
формулара кандидати достављају: 1. оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
2. потврду или уверење да нису осуђивани и да против 
њих није покренут кривични поступак (не старије од 6 
месеци); 3. уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену копију), 
4. извод из матичне књиге рођених са холограмом (ори-
гинал или оверену копију); 5. кандидат који има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина доставља одговарајућу потврду/уверење 
високошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из педагогије и психоло-
гије, односно уверење о положеном стручном испиту / 
испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина је 
обавезан да га стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као и 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 образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина); 6. кратку био-
графију, 7. доказ о знању српског језика на коме се изво-
ди образовно - васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима у Националну службу за запошља-
вање, која ће извршити процену применом стандардизо-
ваних поступака. Лекарско уверење да кандидат има 

психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са потребном документацијом (обавезно 
написати контакт телефон) слати на адресу: Основна 
школа “Коста Абрашевић”, Милорада Јанковића Доце 
34, 11231 Београд - Ресник. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања на интернет сајту Нацио-
налне службе за запошљавање и у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Документације не достављати у оригиналу, 
иста се не враћа подносиоцу пријаве. Одлука о избору 
кандидата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава, о чему ће бити обавештени 
сви кандидати, у складу са законом.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
11564 Степојевац, 7. октобра 219

тел. 011/8141-502

Чистачица
у издвојеном одељењу школе у 

Лесковцу

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способност за 
рад са децом и ученицима; извршена психолошка про-
цена способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Репулике Србија; знање српског 
језика и језика на којем се изводи образвоно-васпитни 
рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће; за кривично дело примање мита или двање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Кандидти попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и потреб-
ну документацију заједно са одштампаним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају следећу документацију: сведочанство о 
завршеном осовном образовању и васпитању (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); 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 неосуђиваности и о непостојању дискримина-
троног понашања - уверење из казнене евиденције 
МУП-а, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену 
фотокопију). Рок за пријављивање на конкурс је осам 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. Кан-
дидати кокоји су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену спососбности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. Пријаве 
доставити лично или путем препоручене поште на адре-
су школе: Основна школа “Вук Караџић”, 7. октобра 219, 
11564 Степојевац.

МУЗИЧКА ШКОЛА  
„ДАВОРИН ЈЕНКО“

Београд, Мишка Крањца 7

Наставник упоредног клавира

Наставник клавира
4 извршиоца

Корепетитор
3 извршиоца

Наставник трубе

Наставник обое

Наука и образовање
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Наставник гитаре
4 извршиоца

Наставник солфеђа

Наставник солфеђа и теоријских 
предмета

Наставник соло певања

Наставник виолине

Наставник хармонике
4 извршиоца

Нототекар
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/1 8-и др.закон 0/19, 27/18-и др.закон и 6/20): 1) да 
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140. 
и 142. Закона и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школама 
у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник” број 16/15,1 
и 2/17, 9/2019); 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (доказ 
се доставља при закључењу уговора о раду); 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривична дела 
за које се изриче 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, 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 срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати су дужни да доставе: пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; биографију и 
пропратну документацију, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (оверену фотокопију дипломе и 
додала дипломе), доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методчких дисциплина, односно уверење 
да су у току студија положили испите из педагогије и 
психологије или доказали да су положили стручан испит 
за лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о систему обра-
зовања и васпитања ), уверење о неосуђивансти при-
бављено од надлежног органа МУП-а (оригинал или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); не старије од 
6 месеци, доказ о здравственој способности доставља 
кандидат који је изабран, пре закључења уговора о 
раду, кандидат који није стекао образовање на српском 
језику доставља доказ о знању српског језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад. Пријаве слати на 
адресу Музичке школе “Даворин Јенко”, Мишка Крањца 
7, 11090 Раковица, Београд или предати непосредно у 
секретаријату школе, у коверти са назнаком „Јавни кон-
курс за пријем у радни однос на неодређено време”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 75

тел/факс: 011/8231-985

Наставник предметне наставе 
електротехничке групе предмета, 

сви смерови осим енергетског
2 извршиоца

Наставник предметне наставе 
електротехничке групе предмета, 

енергетски смер

УСЛОВИ: кандидат за радно место наставника треба да 
испуњава услове из чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то да: а) има одго-
варајуће образовање прописано Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника из „Просветног гласника”, број 
8/2015; б) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; в) није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 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 кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из тачака а), в) г) и д) дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова из 
тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења угово-
ра о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) 
кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар; 2. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 3. доказ да кандидат има обавезно образо-
вање из члана 140. овог закона - образовање из психо-
лошких, 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 методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (уверење или 
потврда): за кандидате који ово образовање не поседују, 
у складу са чланом 142 став 2 наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу; 4. доказ из казнене евиденције МУП-а да 
кандидат није осуђиван за кривична дела наведена 
у условима из члана 139 Закона (оригинал или овере-
на копија); 5. уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија); 6. доказ одговарајуће високошколске 
установе о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад, уколико образовање није стечено 
на српском језику; 7. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); 8. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
изабрани кандидат ће доставити пре закључивања уго-
вора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВ: Кандидат за радно место спремачице треба да 
испуњава услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то да: а) има одго-
варајуће образовање прописано Правилником о систе-
матизацији и организацији послова у Техничке школе у 
Младеновцу, тј. завршену основну школу; б) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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) има држављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака а), в) г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), 
кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
,,Послови”. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар; 
2. оверену фотокопију дипломе о завршеној основној 
школи; 3. доказ из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван за кривична дела наведена у услови-
ма из члана 139. Закона (оригинал или оверена копија); 
4. уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); 6. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључивања уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

БОР

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19300 Неготин, Трг Ђорђа Станојевића 11
тел. 019/547-484

1) Наставник гитаре

2) Наставник соло певања
УСЛОВИ: I одговарајуће образовање у скаладу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилника о организацији и систематизацији радних места 
у Уметничкој школи”Стеван Мокрањац” у Неготину:

1) наставник гитаре: дипломирани музичар, усме-
рење гитариста; дипломирани музичар - гитариста; 
академски музичар гитариста; мастер музички уметник 
- професионални статус - гитариста.

2) наставник соло певања: дипломирани музичар, 
усмерење соло певач; дипломирани музичар - соло 
певач; дипломирани музичар - концертни и оперски 
певач; академски музичар соло певач; мастер музички 
уметник - професионални статус - соло певач.

Кандидат треба да има и: II психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, потребно је доставити пре закључења уговора, III 
потврду 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 дискримина-
торно понашање; IV држављанство Републике Србије; 
V да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и члана и члана 17 тачка 1.3.1. Правилника 
о организацији и систематизацији радних места у Умет-
ничкој школи „Стеван Мокрањац” у Неготину. Кандидати 
подносе одштампан и попуњен пријавни формулар са 
званичне странице Министарства просвете.

ОСТАЛО: рРок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву на конкурс, кандидати тре-
ба да приложе: уверење о држављанству не старије од 
6 месеци; иоверен препис дипломе о стеченој стручној 
спреми од стране јавног бележника, суда или општинске 
управе за градове и општине у којима нису именовани 
јавни бележници; уверење о некажњавању; лекарско 
уверење; остала документа којима се доказује испуње-
ност услова конкурса; личну биографију. Описи посло-
ва за радна места су утврђена Правилником о органи-
зацији и систематизацији радних места у Уметничкој 
школи”Стеван Мокрањац” у Неготину кандидатима су 
доступани на увид у просторијама Секретаријата школе 
радним данима од 08 до 10 часова. Пријаве и доказе о 
испуњењу услова кандидати могу предати лично Секре-
таријату школе, или послати поштом на горенаведену 

Наука и образовање 
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адресу, са назнаком „За конкурс за запошљавање”. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Остали кандидати добиће обавештење о избори по кон-
курсу. Кандидат, наставник који буде изабран по овом 
конкурсу дужан је да, ради заснивања радног односа, 
достави лекарско уверење о здравственој способности у 
складу са позитивним прописима. Тек након доношења 
наведеног документа могуће је заснивање радног одно-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс 
неће бити узете у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити у секретаријату школе или на 
телефон 019/547-484.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“НЕВЕН”

19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706

e-mail: vrticneven2@kladovo.net

Стручни сарадник - психолог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, 
односно стручну спрему према чл. 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони и 10/2019); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против против полне слободе, правног 
саобраћаја и против човечности и других добара зашти-
чених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у закону утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дуж-
ни да уз пријавни формулар (налази се на интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја) на конкурс поднесу следећа документа: 
диплому (оригинал или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију),  уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију), доказ о познавању српског језика (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику), уверење надлежне полицијске управе 
о неосуђиваности за кривична дела под тачком 3. усло-
ва конкурса. Доказ о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања поступ-
ка 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 прет-
ходну проверу психолошке способности за рад са децом, 
коју врши Национална служба за запошљавање, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова конкурса могу се под-
нети лично или поштом на адресу: Предшколска устано-
ва „Невен“ Кладово, 22. септембра 54, 19320 Кладово, 
са назнаком „За конкурс“. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Ближа оба-
вештења могу се добити на телефон: 019/801-706.

ЧАЧАК

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЧАЧАК
Чачак, Епископа Никифора Максимовића 8

тел/факс: 032/347-775
e-mail: medicinskaskola@mts.rs

Наставник физике
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање сходно члану 140.Закона о основама система 
образовања и васпитања у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручној школи у подручју рада 
здравство и социјална заштита („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19) и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 

и помоћних наставника у стручној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, број 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 
13/18 и 7/19); држављанство Републике Србије; 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 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
(уз пријавни формулар): 1. оригинал или оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању; 2 .оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству Републике 
Србије, 3. потврду да кандидат није осуђиван правнос-
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 или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, издат 
по објављивању конкурса.; 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - овај доказ 
доставља само онај кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику, 5. биографија 
кандидата са контакт подацима. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену способ-
ност кандидата доставља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар (навести радно место на које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs) и да документацију која доказује испуњеност 
услова конкурса, заједно са одштампаним пријемним 
формуларом доставе школи са назнаком “За конкурсну 
комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуње-
ног пријавног формулара и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
доментацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве 
слати на горе наведену адресу школе или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13 часова.

Наставник групе предмета из 
области здравства и социјалне 
заштите (за образовни профил 

медицинска сестра - техничар) - 
доктор медицине

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање сходно члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручној школи у подручју рада 
Здравство и социјална заштита („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19) и Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручној школи („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник”, број 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 
13/18 и 7/19); држављанство Републике Србије; 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 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да има знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 

(уз пријавни формулар): 1. оригинал или оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању; 2. оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству Републике 
Србије, 3. потврда да кандидат није осуђиван правнос-
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 или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, издат 
по објављивању конкурса; 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - овај доказ 
доставља само онај кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику, 5. биографија 
кандидата са контакт подацима. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену способ-
ност кандидата доставља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар (навести радно место на које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs) и да документацију која доказује испуњеност 
услова конкурса, заједно са одштампаним пријемним 
формуларом доставе школи са назнаком “За конкурсну 
комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуње-
ног пријавног формулара и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
доментацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве 
слати на горе наведену адресу школе или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13 часова.

Наставник групе предмета из 
области здравства и социјалне 
заштите (за образовни профил 

фармацеутски техничар) - 
дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање сходно члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручној школи у подручју рада 
здравство и социјална заштита („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник”број:21/15, 11/16, 13/18 и 5/19 ) и Правилника 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручној школи. („Сл. гл. РС - 
Просветни гласник”број: 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18 
и 7/19); држављанство Републике Србије; 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 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 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
(уз пријавни формулар): 1. оригинал или оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању; 2. оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству Републике 
Србије, 3. потврда да кандидат није осуђиван правнос-
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 или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, издата 
по објављивању конкурса; 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - овај доказ 
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доставља само онај кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику, 5. биографија 
кандидата са контакт подацима. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену способ-
ност кандидата доставља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар (навести радно место на које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs) и да документацију која доказује испуњеност 
услова конкурса, заједно са одштампаним пријемним 
формуларом доставе школи са назнаком “За конкурсну 
комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуње-
ног пријавног формулара и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
доментацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве 
слати на горе наведену адресу школе или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13 часова.

Наставник групе предмета из 
области здравства и социјалне 
заштите (за образовни профил 

фармацеутски техничар и образовни 
профил лабараторијски техничар) 

- дипломирани фармацеут - 
медицински биохемичар

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање сходно члану 140.Закона о основама система 
образовања и васпитања у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручној школи у подручју рада 
Здравство и социјална заштита („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19) и Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручној школи („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник“, број 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 
13/18 и 7/19); држављанство Републике Србије; 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 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
(уз пријавни формулар): 1. оригинал или оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању; 2. оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству Републике 
Србије, 3. потврда да кандидат није осуђиван правнос-
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 или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, издата 
по објављивању конкурса, 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - овај доказ 
доставља само онај кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику, 5. биографија 
кандидата са контакт подацима. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену способ-
ност кандидата доставља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар (навести радно место на које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs) и да документацију која доказује испуњеност 
услова конкурса, заједно са одштампаним пријемним 

формуларом доставе школи са назнаком “За конкурсну 
комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуње-
ног пријавног формулара и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
доментацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве 
слати на горе наведену адресу школе или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13 часова.

Наставник историје
на одређено време, са 70% радног 
времена, замена директора у првом 

мандату

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање сходно члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручној школи у подручју рада 
Здравство и социјална заштита („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19) и Правилни-
ка о врсти стручне спреме наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручној школи („Сл. гл. 
РС - Просветни гласник“, број 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 
13/18 и 7/19); држављанство Републике Србије; 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 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
(уз пријавни формулар): 1. оригинал или оверена копија 
дипломе о одговарајућем образовању; 2. оригинал или 
оверена копија уверења о држављанству Републике 
Србије, 3. потврда да кандидат није осуђиван правнос-
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 или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, издат 
по објављивању конкурса, 4. доказ о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - овај доказ 
доставља само онај кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику, 5. биографија 
кандидата са контакт подацима. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену способ-
ност кандидата доставља се пре закључења уговора о 
раду. Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар (навести радно место на које се конкурише) који се 
може наћи на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs) и да документацију која доказује испуњеност 
услова конкурса, заједно са одштампаним пријемним 
формуларом доставе школи са назнаком „За конкурсну 
комисију“. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, пријаве без попуње-
ног пријавног формулара и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса, као и пријаве са неовереном 
доментацијом у прилогу, неће се разматрати. Пријаве 
слати на горе наведену адресу школе или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13 часова.

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782

факс: 032/222-321
e-mail: office@vstss.com

www.visokaskolacacak.edu.rs

Наставник за ужу стручну област 
Електроенергетика

УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање наставника треба 
да испуњава услове из члана 74 Закона о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС” број: 88/17, 27/18 – др. закон 
и 73/18). Кандидат за избор у звање сарадника треба 
да испуњава услове из члана 82-84 Закона о високом 
образовању.

ОСТАЛО: Приликом конкурисања потребно је поднети 
пријаву, биографију, оверену копију дипломе свих нивоа 
студија, списак научних и стручних радова и сепарате 
истих. Пријаве кандидата са потребном документацијом 
подносе се Високој школи техничких струковних сту-
дија Чачак, 32000 Чачак, ул. Светог Саве 65, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „За 
конкурс за избор наставника“.

ГИМНАЗИЈА ИВАЊИЦА
32250 Ивањица, 13. септембар 58

тел. 032/661-116
e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: кандидати за наставника физичког васпитања 
треба да испуњавају следеће услове: да поседују одго-
варајуће образовање из члана 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији “Сл. гласнику - Про-
светни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019”: образовање: професор физичког 
васпитања; дипломирани педагог физичке културе; 
професор физичке културе; професор физичког вас-
питања - дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране; професор физичког васпитања - дипломирани 
организатор спортске рекреације;професор физичког 
васпитања - дипломирани кинезитерапеут; дипломи-
рани професор физичког васпитања и спорта - мастер; 
дипломирани професор физичког васпитања кинези-
терапије - мастер;мастер професор физичког васпи-
тања и спорта; мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије;мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет); да 
испуњавају услове прописане чланом 139. став 1. тачка 
1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања 
и васпитања. У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и то 
ако:1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано 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 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 дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1. тач. 1), 3) 4) и 5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Кандидати попуњавају форму-
лар на званичној страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидат доставља 
оригиналну документацију или оверене фотокопије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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од дана објављивања конкурса. На коверти назначити 
„За конкурс”. Пријаве на конкурс слати на адресу: Гимна-
зија Ивањица, 32250 Ивањица, тел. 032/661-116, e-mail: 
ivanjickagimnazija@mts.rs.

Наставник физике
УСЛОВИ: Кандидати за наставника физике треба да 
испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник - Про-
светни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019): образовање: професор физике; 
дипломирани физичар; дипломирани астрофизичар; 
дипломирани физичар за општу физику; дипломирани 
физичар за примењену физику; дипломирани физи-
чар - информатичар; професор физике за средњу шко-
лу; дипломирани физичар - истраживач; дипломирани 
физичар за теорију и експерименталну физику; дипло-
мирани физичар за примењену физику и информати-
ку; дипломирани физичар - професор физике - мастер; 
дипломирани физичар - теоријска и експериментална 
физика - мастер; дипломирани физичар - примењена 
и компјутерска физика - мастер; дипломирани физи-
чар - примењена физика и информатика - мастер; 
дипломирани професор физике - мастер; дипломира-
ни физичар - мастер; дипломирани физичар - мастер 
физике - метеорологије; дипломирани физичар - мастер 
физике -астрономије; дипломирани физичар - мастер 
медицинске физике; мастер физичар; мастер професор 
физике. Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима из области физике; да 
испуњавају услове прописане чланом 139. став 1. тачка 
1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања 
и васпитања. У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и то 
ако:1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано 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 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 дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из става 1. тач. 1), 3) 4) и 5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Кандидати попуњавају форму-
лар на званичној страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидат доставља 
оригиналну документацију или оверене фотокопије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. На коверти назначити 
„За конкурс”. Пријаве на конкурс слати на адресу: Гимна-
зија Ивањица, 32250 Ивањица, тел. 032/661-116, e-mail: 
ivanjickagimnazija@mts.rs.

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати за наставника математике треба да 
испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће 
образовање из члана 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији (“Сл. гласник - Про-
светни гласник”, број 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 
13/2018 и 7/2019); образовање: професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; дипломирани матема-
тичар - професор математике; дипломирани матема-
тичар за математику економије; професор математике 
и рачунарства; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар - теоријска математика; 
дипломирани математичар - примењена математика; 

дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом основи геометрије); дипломирани информатичар; 
дипломирани професор математике - мастер; дипло-
мирани математичар - мастер; дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом основи 
геометрије); професор математике - теоријско усме-
рење; професор математике - теоријски смер; мастер 
математичар; мастер професор математике; дипломи-
рани професор математике и рачунарства - мастер из 
области математичких наука. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским програмима 
Математика или Примењена математика (са положе-
ним испитом из предмета Геометрија или Основи гео-
метрије); да испуњавају услове прописане чланом 139. 
став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. У радни однос у установи 
може да буде примљено лице под условима прописаним 
законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
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, 
одузимање малолетног лица,запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 1. тач. 1), 3) 4) и 
5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључивања уговора о раду. Кандида-
ти попуњавају формулар на званичној страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Кандидат доставља оригиналну документацију или ове-
рене фотокопије. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
На коверти назначити „За конкурс”. Пријаве на конкурс 
слати на адресу: Гимназија Ивањица, 32250 Ивањица, 
телефон: 032/661-116, e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати за чистачицу треба да испуња-
вају следеће услове: образовање: први степен стручне 
спреме,основна школа; да испуњавају услове прописа-
не чланом 139. став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) Закона 
о основама система образовања и васпитања; у радни 
однос у установи може да буде примљено лице, под 
условима прописаним законом и то ако:1) има одгова-
рајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 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 кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик. Докази о испуњености услова из 
става 1. тач. 1), 3) 4) и 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Кандидати попуњавају фор-
мулар на званичној страници Министарства, а потреб-
ну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидат доставља 
оригиналну документацију или оверене фотокопије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. На коверти назначити 
„За конкурс”. Пријаве на конкурс слати на адресу: Гимна-
зија Ивањица, 32250 Ивањица, тел. 032/661-116, e-mail: 
ivanjickagimnazija@mts.rs.

Домар/мајстор одржавања

УСЛОВИ: кандидати за домара/мајстора одржавања тре-
ба да испуњавају следеће услове: образовање: средња 
школа трећи или четврти степен стручне спреме, 
електро, столарске или водоинсталатерске струке; да 
испуњавају услове прописане чланом 139. став 1. тачка 
1), 2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања 
и васпитања. У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано 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 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 дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик. Докази о испуњености усло-
ва из става 1. тач. 1), 3) 4) и 5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Кандидати попуњавају форму-
лар на званичној страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Кандидат доставља 
оригиналну документацију или оверене фотокопије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. На коверти назначити 
„За конкурс”. Пријаве на конкурс слати на адресу: Гим-
назија Ивањица, 32250 Ивањица, телефон: 032/661-116, 
e-mail: ivanjickagimnazija@mts.rs.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„РАТКО МИТРОВИЋ“

32000 Чачак, Светогорска 44

Домар - мајстор одржавања 
УСЛОВИ: трећи или четврти степен стручне спреме - 
квалификовани радник металске, машинске, водоин-
сталатерске, молерско-фарбарске или електро струке. 
Кандидат мора имати положен испит за руковање пар-
ним котловима. Кандидати треба да испуњавају и остале 
услове предвиђене Законом о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17), а то су: 
да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом, да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1. тач-
ка3. ЗОСОВ, да имају држављанство Републике Србије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: извод из 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ да се 
против кандидата не води истрага нити да је подигну-
та оптужница и да се не води кривични поступак пред 
судом (све то не старије од 6 месеци), оверена фотоко-
пија дипломе, сертификат о положеном испиту за руко-
вање парним котловима и кратка биографија. Пријаву 
попунити на формулару за пријаву на конкурс која се 
налази на интернет страници Министарства. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Ратко Митровић“, 32000 Чачак, 
Светогорска 44. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТИ САВА“

32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 245
тел. 032/367-774, 366-094

Наставник математике
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање, и то одговарајуће високо образовање сход-
но члану 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
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струковне студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са 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 - образов-
но-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази 
о испуњености услова који се достављају уз пријавни 
формулар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. 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 
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 кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, издат по објављивању конкурса; 3. уверење 
о држављанству Републике Србије; 4. доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само онај кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику. Услов под 
бројем 2. - да запослени поседује психичку способност за 
рад, проверава се тако што се кандидати који буду иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који 
се односи на физичку и здравствену способност канди-
дата доставља се пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије (htp://
www.mpn.gov.rs) и документацију кандидати достављају 
и кратку биографију са контакт подацима (адреса, теле-
фон). Документацију заједно са одштампаним и попуње-
ним пријавним формуларом кандидати достављају шко-
ли најкасније у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријавни формулар и потребну документацију 
треба послати на адресу школе: Др Драгише Мишовића 
245, 32000 Чачак или предати лично у просторије школе, 
радним даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти 
са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном домен-
тацијом у прилогу, неће се разматрати. 

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање, и то одговарајуће високо образовање сход-
но члану 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања и у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС”, број 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са 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 - образов-

но-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази 
о испуњености услова који се достављају уз пријавни 
формулар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. 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 
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 кога није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање,издат 
по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству 
Републике Србије; 4. доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља само онај 
кандидат који одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику. Услов под бројем 2. - да запослени 
поседује психичку способност за рад проверава се тако 
што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Доказ који се односи на физич-
ку и здравствену способност кандидата доставља се пре 
закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије 
(htp://www.mpn.gov.rs) , и документацију кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима 
(адреса, телефон). Документацију заједно са одштам-
паним и попуњеним пријавним формуларом кандидати 
достављају школи најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе: Др Дра-
гише Мишовића 245, 32000 Чачак или предати лично у 
просторије школе, радним даном од 8.00 до 13 часова, у 
затвореној коверти са назнаком “За конкурсну комисију”. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном доментацијом у прилогу, неће се разматра-
ти. 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање, и то одговарајуће средње стручно обра-
зовање, економски смер и знање рада на рачунару, у 
складу са Каталогом радних места и Правилником о 
организацији и систематизацији послова у ОШ „Свети 
Сава”; рад на рачунару, 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 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 - образовно-васпитни рад се остварује 
на српском језику. Докази о испуњености услова који 
се достављају уз пријавни формулар: 1. оригинал или 
оверена копија дипломе о одговарајућем образовању; 2. 
потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање,издат по објављивању конкурса; 
3. уверење о држављанству Републике Србије; 4. доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику. Услов 
под бројем 2. - да запослени поседује психичку способ-

ност за рад проверава се тако што се кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену способ-
ност кандидата доставља се пре закључења уговора о 
раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије (htp://
www.mpn.gov.rs) и документацију кандидати достављају 
и кратку биографију са контакт подацима (адреса, теле-
фон). Документацију заједно са одштампаним и попуње-
ним пријавним формуларом кандидати достављају шко-
ли најкасније у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријавни формулар и потребну документацију 
треба послати на адресу школе: Др Драгише Мишовића 
245, 32000 Чачак или предати лично у просторије школе, 
радним даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти 
са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном домен-
тацијом у прилогу, неће се разматрати. 

Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање - основно образовање, 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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 - образовно-васпитни рад се остварује 
на српском језику. Докази о испуњености услова који 
се достављају уз пријавни формулар: 1. оригинал или 
оверена копија дипломе о одговарајућем образовању; 2. 
потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, издат по објављивању конкурса; 
3. уверење о држављанству Републике Србије; 4. доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику. Услов 
под бројем 2. - да запослени поседује психичку способ-
ност за рад проверава се тако што се кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену способ-
ност кандидата доставља се пре закључења уговора о 
раду.
ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије 
(htp://www.mpn.gov.rs) и документацију, кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима 
(адреса, телефон). Документацију заједно са одштам-
паним и попуњеним пријавним формуларом кандидати 
достављају школи најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе: Др Дра-
гише Мишовића 245, 32000 Чачак или предати лично у 
просторије школе, радним даном од 8.00 до 13 часова, у 
затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију“. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
неовереном доментацијом у прилогу, неће се разматра-
ти. 

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ТАНАСКО РАЈИЋ”

32000 Чачак
Алексија Миленковића 5

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Трбушани

2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, кандидати дос-
тављају потребну документацију (оверене фотокопије 
докумената или оригинале): диплому о стеченом обра-
зовању и васпитању, уверење да нису осуђивани и да 
се не води истрага - не старије од 6 месеци, уверење 
о држављанству РС - не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених; да знају српски језик, лекар-
ско уверење које се доставља пре закључења уговора, 
о испуњености услова за пријем на основу члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор 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. 
Пријаве са одговарајућом документацијом слати на 
адресу школе: Алексија Миленковића 5, 32000 Чачак 
или предати у секретаријату школе.

Наставник предметне наставе - 
техника и технологија

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, кандидати дос-
тављају потребну документацију (оверене фотокопије 
докумената или оригинале: диплому о стеченом обра-
зовању и васпитању, уверење да нису осуђивани и да 
се не води истрага не старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству РС не старије од 6 месеци, извод из 
матичне књиге рођених, да зна српски језик, лекарско 
уверење које се доставља пре закључења уговора), о 
испуњености услова за пријем на основу члана 139. и 
140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у листу „Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве са 
одговарајућом документацијом слати на адресу школе: 
Алексија Миленковића 5, 32000 Чачак или предати у 
секретаријату школе.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, кандидати дос-
тављају потребну документацију (оверене фотокопије 
докумената или оригинале: диплому о стеченом обра-
зувању и васпитању, уверење да није осуђиван и да 
се не води истрага не старије од 6 месеци, уверење о 
држављанству РС не старије од 6 месеци, извод из књи-
ге рођени, да зна српски језик , лекарско уверење које 
се доставља пре закључења уговора) о испуњености 
услова за пријем на основу члана 139. и 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19), сведочанство 
о завршеној основној школи - први степен стручности.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у листу „Послови”. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Пријаве са одговарајућом документацијом 
слати на адресу школе: Алексија Миленковића 5, 32000 
Чачак или предати у секретаријату школе.

ГИМНАЗИЈА „ТАКОВСКИ УСТАНАК”
32300 Горњи Милановац, Милоша Великог 11

тел. 032/713-435

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: 1. одговарајуће високо образовање: дипломи-
рани економиста стечено на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
2) да кандидати имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима: 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 имају држављанство Републике Србије; 5) 
знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на 
конкурс кандидати достављају: доказ о одговарајућем 
образовању у складу са условима из тачке 1.1) или 1.2), 
(оверену копију дипломе, не старију од шест месеци), 
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а 
РС (оригинал, да није старији од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
не старија од шест месеци - само учесник конкурса који 
је променио презиме после издавања уверење, односно 
дипломе), уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија, не старија од шест месеци), доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима достављају изабрани кан-
дидати пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
испуњавају услове за оглашено радно место, а чије су 
пријаве благовремене, потпуне и који буду изабрани у 
ужи избор, биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима код Националне 
службе за запошљавање. Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија, након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима ће се обавити у просторијама Гимназије 
„Таковски устанак” у Горњем Милановцу, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену разговора бити обавеште-
ни на број контакт телефона који су навели у својим 
пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу: Гимназија „Таковски устанак”, Мило-
ша Великог 11, 32300 Горњи Милановац.

Наставник математике
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање прописано Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019) - наставник 
математике; 2) да кандидати имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима: 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 

правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву на 
конкурс кандидати достављају: доказ о одговарајућем 
образовању у складу са условима из тачке 1.1) или 1.2), 
(оверену копију дипломе - не старију од шест месеци), 
уверење о неосуђиваности из казнене евиденције МУП-а 
РС (оригинал, да није старији од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
не старија од шест месеци - само учесник конкурса који 
је променио презиме после издавања уверење, односно 
дипломе), уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија, не старија од шест месеци), доказ о знању 
српског језика достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима достављају изабрани кан-
дидати пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
испуњавају услове за оглашено радно место, а чије су 
пријаве благовремене, потпуне и који буду изабрани у 
ужи избор, биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима код Националне 
службе за запошљавање. Одлуку о избору кандидата 
донеће конкурсна комисија, након добијања резултата 
психолошке процене кандидата, у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима ће се обавити у просторијама Гимназије 
„Таковски устанак” у Горњем Милановцу, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену разговора бити обавеште-
ни на број контакт телефона који су навели у својим 
пријавама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу: Гимназија „Таковски устанак”, Мило-
ша Великог 11, 32300 Горњи Милановац.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
Чачак, Цара Душана 25

тел. 032/322-527, 032/327-976
e-mail: osvukcacak@gmail.com

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закони и 10/2019) и то да је кандидат стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): 1) студије другог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка; 2) на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године лице из тачке 1) 
подтачка (2) услови мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, да има степен 
и врсту образовања у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 
11/2019). Општи услови у складу са чланом 139. и чла-
ном 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. зако-
ни и 10/2019) и то: а) да има одговарајуће образовање 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника; б) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) да има држављанство Републике Србије; 
г) да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; д) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања.
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ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1) пријавни формулар Министарства просвете; 
2) очитану личну карту или фотокопију; 3) пропратно 
писмо и CV; 4) оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању; 5) доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству, оригинал или 
фотокопију која није старија од 6 месеци); 6) извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију; 7) уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а, 
оригинал или оверену фотокопију. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности доставља 
се непосредно пре закључења уговора о раду, оригинал 
или оверена фотокопија. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања овог огласа у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће разматрати. Пријаве са доказима о 
испуњености услова се предају непосредно у секрета-
ријату школе, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова 
или послати на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Чачак, Цара 
Душана 25, са назнаком „За конкурс”.

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закони и 10/2019) и то да је кандидат стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије): 1) студије другог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
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 висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године лице из 
тачке 1) подтачка (2) услови мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, да 
има степен и врсту образовања у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018, 11/2019). Општи услови у складу са 
чланом 139. и чланом 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019) и то: а) да има одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника; 
б) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; в) да има држављанство 
Републике Србије; г) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; д) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1) пријавни формулар Министарства просвете; 
2) очитану личну карту или фотокопију; 3) пропратно 
писмо и CV; 4) оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућем образовању; 5) доказ о држављанству Репу-
блике Србије (уверење о држављанству, оригинал или 
фотокопију која није старија од 6 месеци); 6) извод из 
матичне књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију; 7) уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а, 
оригинал или оверену фотокопију. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности доставља 
се непосредно пре закључења уговора о раду - ориги-
нал или оверена фотокопија. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања овог огласа 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве се неће разматрати. Пријаве са доказима о 
испуњености услова се предају непосредно у секрета-
ријату школе, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова 
или салати на адресу: ОШ „Вук Караџић”, Чачак, Цара 
Душана 25, са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”

32000 Чачак, Заблаће бб
тел. 032/5813-012

Чистачица
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. основно 
образовање, 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије. Дока-
зи о испуњености услова који се достављају уз пријавни 
формулар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. 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 
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 кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање,издат по објављивању конкурса; 3. уверење о 
држављанству Републике Србије. Услов под бројем 
2 - да запослени поседује психичку способност за рад, 
проверава се тако што се кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који 
се односи на физичку и здравствену способност канди-
дата доставља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије 
(htp://www.mpn.gov.rs) и документацију, кандидати 
достављају и кратку биографију са контакт подацима 
(адреса, телефон). Документација заједно са одштам-
паним и попуњеним пријавним формуларом кандидати 
достављају школи најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на адресу школе: Заблаће 
32223, Заблаће или предати лично у просторије школе, 
радним даном од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти 
са назнаком “За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном домен-
тацијом у прилогу, неће се разматрати.

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Сарадник у настави за ужу научну 
област Мелиорације земљишта и 

уређење вода
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломира-
ни инжењер агрономије; дипломирани инжењер 
пољопривреде. Остали услови за избор у звање сарад-
ника у настави утврђени су одредбом члана 83. Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, 88/2018, 27/2018 
и 73/2018), Статутом Агрономског факултета у Чачку и 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места на Агрономском факултету у Чачку. Канди-
дат мора да испуњава општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72. став 4. Закона о високом 
образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави 
и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве канди-
дата који не доставе наведени доказ или не испуњавају 
овај услов неће се узети у разматрање. Пријаве канди-

дата са прилозима: биографија, библиографија (списак 
научних и стручних радова), радови, оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ о 
уписаним мастер или специјалистичким студијама, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству, подносе се 
Агрономском факултету у Чачку, Цара Душана 34. Рок 
за пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Пољопривредна 

механизација
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломира-
ни инжењер агрономије; дипломирани инжењер 
пољопривреде. Остали услови за избор у звање сарад-
ника у настави утврђени су одредбом члана 83. Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, 88/2018, 27/2018 
и 73/2018), Статутом Агрономског факултета у Чачку и 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места на Агрономском факултету у Чачку. Канди-
дат мора да испуњава општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72. став 4. Закона о високом 
образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави 
и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве канди-
дата који не доставе наведени доказ или не испуњавају 
овај услов неће се узети у разматрање. Пријаве канди-
дата са прилозима: биографија, библиографија (списак 
научних и стручних радова), радови, оверена фотоко-
пија дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ о 
уписаним мастер или специјалистичким студијама, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству, подносе се 
Агрономском факултету у Чачку, Цара Душана 34. Рок 
за пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Физиологија биљака

на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломира-
ни инжењер агрономије; дипломирани инжењер 
пољопривреде. Остали услови за избор у звање сарад-
ника у настави утврђени су одредбом члана 83. Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, 88/2018, 27/2018 
и 73/2018), Статутом Агрономског факултета у Чачку и 
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места на Агрономском факултету у Чачку. Канди-
дат мора да испуњава општи предуслов у погледу неос-
уђиваности утврђен чланом 72. став 4. Закона о високом 
образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави 
и одговарајући доказ надлежног органа. Пријаве канди-
дата који не доставе наведени доказ или не испуњавају 
овај услов неће се узети у разматрање. Пријаве канди-
дата са прилозима: биографија, библиографија (списак 
научних и стручних радова), радови, оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми, доказ о 
уписаним мастер или специјалистичким студијама, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству, подносе се 
Агрономском факултету у Чачку, Цара Душана 34. Рок 
за пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Наставник у звању доцент за ужу 
научну област Повртарство

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агро-
номских наука, доктор биотехничких наука, доктор 
пољопривредних наука, доктор наука-биотехничке нау-
ке. Остали услови за избор у звање доцента утврђени 
су чланом 74. ст. 6. Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, број 88/2017, 27/2018, 73/2018), Правил-
ником о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Агрономског факултета у Чачку. Напомена: 
кандидат мора да испуњава општи предуслов у погле-
ду неосуђиваности утврђен чланом 72. став 4. Закона о 
високом образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс 
достави и одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) 
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о неосуђиваности. Пријаве кандидата који не доставе 
наведени доказ или не испуњавају овај услов, неће се 
узети у разматрање. Пријава на конкурс садржи име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу ста-
новања и број телефона, податке о образовању, податке 
о радном искуству и друго. Уз пријаву обавезно достави-
ти прилоге: биографију, списак радова, оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, доказ надлежног органа МУП-а о неосуђиваности 
и друго. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумената 
које кандидат доставља у току поступка избора у звање 
(www.kg.ac.rs - прописи-универзитетски прописи-доку-
менти и акта у области образовања и наставе), утврђена 
је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевант-
на документа, која прилаже ради оцене испуњености 
општих услова, као и обавезних и изборних елемената 
прописаних чланом 8. Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском 
облику (на компакт диску CD-у), на начин утврђен овим 
упутством. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Агрономски факултет у Чачку, Цара Душана 34, Чачак 
32000. Рок за пријаве на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИЦА ПАВЛОВИЋ”

Чачак, Епископа Никифора Максимовића 14
тел. 032/372-004

Помоћни кувар - сервирка
УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање, и то средње образовање у складу са Ката-
логом радних места и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Милица Павловић”, 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик - образов-
но-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази 
о испуњености услова који се достављају уз пријавни 
формулар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. потврда да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
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 кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, издат по објављивању конкурса; 3. уверење 
о држављанству Републике Србије; 4. доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само онај кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику. Услов под 
бројем 2. - да запослени поседује психичку способност за 
рад проверава се тако што се кандидати који буду иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који 
се односи на физичку и здравствену способност канди-
дата доставља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију канди-
дати достављају и кратку биографију са контакт пода-
цима (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар (навести радно место на које 
се конкурише) који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адресу шко-
ле: Епископа Никифора Максимовића 14, 32000 Чачак 
или предати лично у просторије школе, радним даном 
од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са назнаком 
“За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, неће се разматрати.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање, и то: основно образовање у складу са Ката-
логом радних места и Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Милица Павловић”. 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик - образов-
но-васпитни рад се остварује на српском језику. Докази 
о испуњености услова који се достављају уз пријавни 
формулар: 1. оригинал или оверена копија дипломе о 
одговарајућем образовању; 2. 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 
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 кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, издат по објављивању конкурса; 3. уверење 
о држављанству Републике Србије; 4. доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само онај кандидат који одговарајуће високо 
образовање није стекао на српском језику. Услов под 
бројем 2 - да запослени поседује психичку способност за 
рад, проверава се тако што се кандидати који буду иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Доказ који 
се односи на физичку и здравствену способност канди-
дата доставља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију канди-
дати достављају и кратку биографију са контакт пода-
цима (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар (навести радно место на које 
се конкурише) који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адресу шко-
ле: Епископа Никифора Максимовића 14, 32000 Чачак 
или предати лично у просторије школе, радним даном 
од 8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са назнаком 
“За конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, неће се разматрати.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
Чачак, Цара Душана 25

тел. 032/322-527; 032/327976
e-mail: osvukcacak@gmail.com

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: а) поседовање одговарајућег образовања 
(завршена основна школа); б) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; в) да има држављанство Републике Србије; г) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-

но-васпитни рад; д) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) 
пријавни формулар Министарства просвете; 2) очитану 
личну карту или фотокопију; 3) пропратно писмо и CV; 
4) оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању; 5) доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству, оригинал или фотокопију која 
није старија од 6 месеци); 6) извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију; 7) уверење 
о неосуђиваности из суда и МУП-а, оригинал или ове-
рену фотокопију. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности доставља се непосредно 
пре закључења уговора о раду, оригинал или оверена 
фотокопија. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања овог огласа у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Пријаве са доказима о испуњености усло-
ва се предају непосредно у секретаријату школе, сваког 
радног дана од 7.00 до 14.00 часова или слати на адресу: 
ОШ „Вук Караџић”, Чачак, Цара Душана 25, са назнаком 
„За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ”
32308 Прањани, Прањани бб

тел. 032/841-521

Наставник разредне наставе
у ИО у Теочину

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање, и то: одговарајуће високо образовање 
сходно члану 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС”, број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира 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 - образовно-васпитни рад се остварује 
на српском језику. Докази о испуњености услова који 
се достављају уз пријавни формулар: 1. оригинал или 
оверена копија дипломе о одговарајућем образовању; 2. 
потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, издат по објављивању конкурса; 
3. уверење о држављанству Републике Србије; 4. доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику. Услов 
под бројем 2. - да запослени поседује психичку способ-
ност за рад проверава се тако што се кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену способ-
ност кандидата доставља се пре закључења уговора о 
раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију канди-
дати достављају и кратку биографију са контакт пода-
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цима (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар (навести радно место на које 
се конкурише) који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адресу шко-
ле: ОШ „Иво Андрић” Прањани бб, 32308 Прањани или 
предати лично у секретаријату школе, радним даном од 
8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са назнаком “За 
конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, неће се разматрати.

Наставник разредне наставе
у ИО у Срезојевцима 

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одгова-
рајуће образовање, и то: одговарајуће високо обра-
зовање сходно члану 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 („Службени гласник РС”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) 
стечено: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије) или на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 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 - образовно-васпитни рад се остварује 
на српском језику. Докази о испуњености услова који 
се достављају уз пријавни формулар: 1. оригинал или 
оверена копија дипломе о одговарајућем образовању; 2. 
потврда да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, издат по објављивању конкурса; 
3. уверење о држављанству Републике Србије; 4. доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад доставља само онај кандидат који одговарајуће 
високо образовање није стекао на српском језику. Услов 
под бројем 2 - да запослени поседује психичку способ-
ност за рад, проверава се тако што се кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Доказ који се односи на физичку и здравствену способ-
ност кандидата доставља се пре закључења уговора о 
раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију канди-
дати достављају и кратку биографију са контакт пода-
цима (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар (навести радно место на које 
се конкурише) који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адресу шко-
ле: ОШ „Иво Андрић” Прањани бб, 32308 Прањани или 
предати лично у секретаријату школе, радним даном од 
8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са назнаком “За 
конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: неопходно је да кандидат има: 1. одговарајуће 
образовање, и то одговарајуће средње образовање еко-
номске струке и радно искуство у складу са Каталогом 
радних места и Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у ОШ „Иво Андрић” Прањани, 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 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; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик - образовно-васпитни рад 
се остварује на српском језику. Докази о испуњености 
услова који се достављају уз пријавни формулар: 1. 
оригинал или оверена копија дипломе о одговарајућем 
образовању; 2. потврда да кандидат није осуђиван прав-
носнажном 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 или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, издат 
по објављивању конкурса; 3. уверење о држављанству 
Републике Србије; 4. доказ о знању језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад доставља само онај 
кандидат који одговарајуће високо образовање није сте-
као на српском језику.Услов под бројем 2. - да запослени 
поседује психичку способност за рад проверава се тако 
што се кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Доказ који се односи на физич-
ку и здравствену способност кандидата доставља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар и документацију канди-
дати достављају и кратку биографију са контакт пода-
цима (ЈМБГ, адреса, телефон). Кандидати су дужни да 
попуне пријавни формулар (навести радно место на које 
се конкурише) који се може наћи на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (htp://www.mpn.gov.rs). Пријавни формулар и 
потребну документацију треба послати на адресу шко-
ле: ОШ „Иво Андрић”, Прањани бб, 32308 Прањани или 
предати лично у секретаријату школе, радним даном од 
8.00 до 13 часова, у затвореној коверти са назнаком “За 
конкурсну комисију”. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, неће се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ „1. НОВЕМБАР”
32000 Чачак, Булевар Вука Караџића 9

Наставник дефектолог
у посебним условима

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија име-
нована од стране директора школе. Кандидат за рад-
но место наставник дефектолог у посебним условима, 
ради обављања послова наставника разредне наста-
ве у посебним условима, треба да испуњава услове из 
члана 139. Закона о основама система образовања и 
васпитања, и то: а) има одговарајуће образовање (за 
рад са ученицима са сметњама у развоју и то: високо 
образовање на студијама другог степена, по прописима 
који су уређивали високо образовање после 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од најмање 
4 године по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године, а у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 

гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 - др. закон, 27/2018 - др. 
закон и 10/2019)) и члана 3. и 4. 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“, бр. 17/2018); 
б) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) није осуђивано правнос-
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 кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачака 5а), в), г) 
и д) достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености 
услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Потпуном пријавом се сматра 
пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања (извод из казнене евиден-
ције). Пријаве доставити лично или на адресу: ШОСО 
„1. новембар”, Булевар Вука Караџића 9, 32000 Чачак. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматра-
ти. Контакт телефон: 032/332-901.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРЕЉИНА“
32212 Прељина, Драгана Бојовића 31

Чистачица
УСЛОВИ: завршена основна школа; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; неос-
уђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; познавање српског језика. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) 
пријавни формулар Министарства просвете; 2) очитану 
личну карту или фотокопију; 3) пропратно писмо и CV; 
4) доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству, оригинал или фотокопију која није ста-
рија од 6 месеци); 5) извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверену фотокопију; 6) оверен препис или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи; 7) 
уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а, оригинал 
или оверену фотокопију. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности доставља се непо-
средно пре закључења уговора о раду, оригинал или 
оверена фотокопија. Рок за подношење пријава на оглас 
је 8 дана од дана објављивања овог огласа у публика-
цији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Прељи-
на”, 32212 Прељина, Драгана Бојовића 31, са назнаком 
„За оглас”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“РАДОСТ”

32000 Чачак, Надежде Петровић 8
тел. 032/322-556

Васпитач
8 извршилаца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава услове прописане чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања: 
1) да има одговарајуће образовање и то: одговарајуће 
високо образовање прописано одредбом чл.140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије); на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или изузетно, 
на студијама првог степена (основне академске, однос-

Наука и образовање
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но струковне и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или више образовање; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 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 и 5) да зна српски језик. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар који се може преу-
зети на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развој. Уз попуњен пријавни 
формулар и кратку биографију, кандидат подноси сле-
дећу документацију, као доказ испуњености услова за 
пријем у радни однос: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из казнене еви-
денције из чл.139 ст.1 тач. 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања - издато након објављивања 
конкурса; уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ о знању српског језика издат од одговарајуће уста-
нове (подноси кандидат који образовање није стекао на 
српском језику). Услов да кандитат поседује психичку 
способност за рад са децом проверава се тако што се 
кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују на психолошку процену способности за рад 
са децом коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Доказ који се односи на физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се поштом на адресу: Предшколска установа 
„Радост”, Чачак, Булевар Вука Караџића бб или непо-
средном предајом у просторијама управе (објекат „Сун-
це”), радним даном од 8.00 до 14.00 часова, у затвореној 
коврти са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место 
- васпитач/медицинска сестра - васпитач - не отварати”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти.

Медицинска сестра - васпитач
7 извршилаца

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде примље-
но лице које испуњава услове прописане чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 1) да има 
одговарајуће образовање и то одговарајуће средње 
образовање: медицинска сестра - васпитач (IV степен). 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 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 и 5) да зна српски језик. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар који се може преу-
зети на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развој. Уз попуњен пријавни 
формулар и кратку биографију, кандидат подноси сле-
дећу документацију, као доказ испуњености услова за 
пријем у радни однос: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења из казнене еви-
денције из чл.139 ст.1 тач. 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања - издато након објављивања 
конкурса; уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ о знању српског језика издат од одговарајуће уста-
нове (подноси кандидат који образовање није стекао на 
српском језику). Услов да кандитат поседује психичку 
способност за рад са децом проверава се тако што се 
кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 8 
дана упућују на психолошку процену способности за рад 
са децом коју врши надлежна служба за послове запо-

шљавања. Доказ који се односи на физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се поштом на адресу: Предшколска установа 
„Радост”, Чачак, Булевар Вука Караџића бб или непо-
средном предајом у просторијама управе (објекат „Сун-
це”), радним даном од 8.00 до 14.00 часова, у затвореној 
коврти са назнаком: „Пријава на конкурс за радно место 
- васпитач/медицинска сестра - васпитач - не отварати”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматра-
ти.

ГЊИЛАНЕ

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
38251 Партеш

Домар школе
УСЛОВИ: у радни однос на радном месту домар школе 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања, и то 
IV ССС, столарске, електро-браварске или машинске 
струке; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; извршена 
психолошка процена способности за рад са децом и уче-
ницима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење 
о држављанству, односно извод из матичне књиге рође-
них); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима); испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Пријаве треба послати на 
адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић” Партеш, 38251 Пар-
теш. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 066/141-460.

ЈАГОДИНА

СРЕДЊА ШКОЛА “СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац, Браће Југовић 10

Наставник машинства
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане одредбама Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”. бр. 88/17-други закон и 10/19) и одредбама Пра-
вилника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма (“Службени гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 
4/07, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13 и 8/17) и то: поседо-
вање одговарајућег високог образовања прописаног за 
наставника машинства (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије или специјалистичке академске 
студије у складу са чланом 140. став (1) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
закривично 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 дискирими-
наторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају школи. Уз пријаву, кандидати су дуж-
ни да доставе: оверену фотокопију или оверен препис 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању у складу 
са одредбама Закона о основма система образовања и 
васпитања, не старију од шест месеци; уверење надлеж-
ног суда о некажњавању, не старије од шест месеци; 
уверење о држављанству, не старије од шест месеци; 
уверење МУП-а о чињеници да кандидат није осуђиван 
за кривично дело или привредни преступ утврђен Зако-
ном о основама система образовања и васпитања (члан 
139, став 1 тачка 3), не старије од шест месеци; извод 
из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци. 
Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду (не 
старије од шест месеци). Напомена: Документа која се 
прилажу као доказ о испуњености услова не могу бити 
старија од шест месеци, а достављају се оригинали или 
оверене копије. Докази који се достављају у виду копије, 
морају бити оверени у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа (“Службени гласник РС”, 
бр. 93/14 и 22/15). Пријаве са комплетном документа-
цијом (докази о испуњавању услова) достављају се на 
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за пријем у 
радни однос - наставник машинства“. Рок за пријаву је 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не молбе неће бити узете у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити код секретара школе, на телефон: 
035/321-408.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО КРСМАНОВИЋ”

35256 Сикирица

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, у скла-
ду са Правилником о организацији и систематизацији 
послова школе (дел.бр.658/1 од 12.09.2019.год и дел.
бр.729. од 09.10.2019.године). Општи услови у складу 
са чланом 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања, „Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закони, 10/2019 и 6/2020), 1. да кандидат има одгова-
рајуће образовање 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 3. није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље 
у породици одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или 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 медјународним 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. 
Кандидати су дужни да приложе следећу документацију 
1. попуњени и одштампани пријавни формулар (налази 
се на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја -део Ново на сајту) 
2. кратку биографију, 3. оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми или уверење о стеченом висо-
ком образовању. 4. уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију), 5. извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију) 6. уверење 
о неосуђиваности, 7. лекарско уверење (прилаже кан-
дидат који буде изабран по конкурсу пре закључењу 
уговора о раду). Рок за пријављивање на конкурс је 8 
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дана од дана објављивања конкурса у листу “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Конкурс спровод конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Пријавни формулар са 
документацијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе у затвореној коверти, 
са назнаком “За конкурсну комисију“, на горенаведену 
адресу. Контакт телефон: 035/8548-514.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат има основно образовање, однос-
но први степен стручне спреме у складу са Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова школе 
(дел.бр.658/1 од 12.09.2019. и дел.бр.729 од 09.10.2019. 
године). Општи услови у складу са чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр.88/2017, 27/2018-др. закони, 10/2019 и 6/2020), 
1. да кандидат има одговарајуће образовање, 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
као и за криивчна дела насиље у породици одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита за криивчан 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 снак-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. држављанство Републике 
Србије, 5. да зна српски језик. Кандидати су дужни да 
приложе следећу документацију: 1. попуњен и одштам-
пан формулар (налази се на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
-део Ново на сајту) 2. кратку биографију.3. оверрену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању. 4. уверење 
о држављанству (оригинал или оверену  фотокопију) 5. 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), 6. уверење о неосуђиваности, 7. лекарско 
уверење (прилаже кандидат који буде изабран по кон-
курсу пре закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања у листу 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Пријавни фор-
мулар са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком “За конкурсну комисију” на горена-
ведену адресу. Контакт телефон: 035/8548-514.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду као и посебне услове пропи-
сане члановима 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018, -др. закони 10/2019 и 6/2020 као и Правилни-
ком о степену и врсти образоваја наставника стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Машинство и обрада метала (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 13/16, 2/17, 
3/17, 8/17, 4/18, 18/18 и 1/19-исп): дипломирани машин-
ски инжењер, дипломирани инжењер машинства, мас-
тер инжењер машинства претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије у области 
машинског инжењерства. У радни однос може бити 
примљено лице, под условима прописаним законом и 
ако: има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изрче-
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 кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да 
је држављанин Републике Србије, да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз 
пријавни формулар преузет са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, доставити: кратку 
биографију, оригинал или оверену копију дипломе (као 
доказ о одговарајућем образовању), доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело утврдјено у чл.139. ст.1, т. 3 Закона (не старије од 
6 месеци), уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (на новом обрасцу, оригинал или оверена копија не 
старије од 6 месеци). Доказ о знању српског језика као и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли доставља се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Доказ о испуњености 
услова - психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење), подноси 
изабани кандидат пре закључења уговора о раду. Дока-
зи о испуњености услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу са назнаком “За конкурс”. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон школе: 035/8471-
772 код секретара школе.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду као и посебне услове пропи-
сане чланом 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закони, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о органи-
зацији рада и систематизацији радних места у Техничкој 
школи у Ћуприји; основно образовање и васпитања. У 
радни однос може бити примљено лице, под условима 
прописаним законом и ако има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за криивична 
дела насиље у породици одузимање 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 међнарод-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике Србије, 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). Уз пријавни формулар преузет са 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја доставити: 1. кратку биографију, 2. оригинал или 
оверену копију дипломе (као доказ о одговарајућем 
образовању), 3. доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 
139. ст. 1 т. 3 Закона (не старије од 6 месеци); 4. уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); 5. извод из матичне књиге рођених на новом 
обрасцу (оригинал или оверена копија не старије од 6 
месеци). Доказ о знању српског језика као и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи дос-
тавља се само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Доказ о испуњености усло-
ва - психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима - лекарско уверење подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Докази 
о испуњености услова достављају се у оригиналу или 
овереној фотокопији. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблговемене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са потреб-
ном документацијом доставити на горенаведену адресу 
са назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкур-
су могу се добити на телефон школе: 035/8471-772, код 
секретара школе.

ОМШ “МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ”
35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47

Наставник гитаре
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање (дипломирани 
музичар, усмерење гитариста, дипломирани музичар 
гитариста академски музичар гитариста и мастер музич-
ки уметник професионални статус гитариста); 2. да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано пра-
воснажном 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 или давање мита, за кривична дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није  у складу са законом, утврђно дискиминатор-
но понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5 зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-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-
ке 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Чланом 140. Закона про-
писано је да наставник васпитач и стручни сарадник јес-
те лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 
1. на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије специјалистичке академ-
ске студије и то: студије другог степена из научне однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне односно струч-
не области или области педагошких наука; 2. на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Кандидати треба да испуња-
вају услове из чл. 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17, 27/18, 27/18-др. закон и 10/19 ) и члана 8 тачка 
2.1 Правилника о организацији и систематизацији посло-
ва у Основној музичкој школи “Миленко Живковић” бр. 
107, од 16.03.2018. године. Кандидати подносе одштам-
пан и попуњен пријавни формулар са званичне страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству 
Републике Србије, извод из матичне књиге рођених и 
извод из казнене евиденције при надлежној полицијској 
управи МУП-а као и да зна српски језик. Осим услова 
из члана 139. и 140. Закона кандидат мора да испуња-
ва и следеће услове: да има минимум три године рад-
ног искуства на пословима на радном месту наставник 
гитаре, обавезна писмена препорука претходног посло-
давца, обавезан рад у недељи од 5 радних дана и по 
потреби и више у зависности од ангажовања ученика 
за припреме за такмичење и јавне наступе. Послода-
вац нема обавезу обезбеђења смештаја за кандидате 
који имају пребивалиште вам седишта послодавца. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Конкурс ће бити објављен у публика-
цији “Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија. 
Чланом 126 Закона утврђена је надлежност директора 
школе. Чланом 154. Закона прописано је да се радни 
однос на неодређено време у установи заснива на осно-
ву конкурса који расписује директор. Пријаве се подно-
се секретаријату нагоренаведену адресу или се шаљу 
поштом са повратницом - уз назнаку “За конкурс”.

Наставник клавира
УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање (дипломира-
ни музичар усмерење пијаниста, дипломирани музи-
чар - пијаниста, академски музичар пијаниста и мастер 
музички уметник професионални статус клавириста); 
2. да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. 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 

Наука и образовање
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и злотављање 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 медјународним правом без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у 
складу са законом утврдјено дискриминаторно пона-
шање. 4. има држављанство Републике Србије. 5. зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1. овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. тачка 1) 
3) -5 овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Чланом 140. Закона пропи-
сано је да наставник васпитач и стручни сарадник јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет односно групе 
предмета, студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2. на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Кандидати треба да испуњавају 
услове из члана 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/17, 27/18, 27/18-др. закон 10/19 и члана 8 тачка 2.1. 
Правилника о организацији и систематизацији послова у 
Основној музичкој школи “Миленко Живковић” бр. 107 
од 16.03.2018. године. Кандидати подносе одштампани 
и попуњен пријавни формулар са званичне странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
оверену фотокопију дипломе уверење о држављанству 
републике Србије, извод из матичне књиге рођених и 
извод из казнене евиденције при надлежној полицијској 
управи МУП-а као и да зна српски језик. Осим услова из 
члана 139. и 140. Закона кандидат мора да испуњава и 
следеће услове и то: да има минимум три године радног 
искуства на пословима радном месту наставника клави-
ра, обавеза писмена препорука претходног послодавца, 
обавезан рад у недељи од 5 радних дана и по потреби 
и више у зависност и од ангажовања ученика за при-
преме за такмичење и јавне наступе. Послодавац нема 
обавезу обезбеђења смештаја за кандидате који имају 
пребивалиште ван седишта послодавца. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Подаци се подносе у секретаријату на горенаведену 
адресу или се шаљу поштом са повратницом уз назнаку 
“За конкурс”. Конкурс ће бити објављен у публикацији 
“Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија. Чла-
ном 126. Закона утврђена је надлежност директора шко-
ле. Чланом 154. Закона прописано је да се радни однос 
на неодређено време у установи заснива на основу кон-
курса који расписује директор.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
35250 Параћин

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. ст.1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС, број 88/2017, 
27/2018-др.закон 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020), 
и то 1) да је стекао високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије): 
1) студије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет односно групе пред-
мета 2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне односно стручне 
области или области педагошких наука 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године лице из тачке 1) подтачка (2) 
одељка “Услови” мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одгова-
рајуће предмете одноно групу предмета да има степен 

и врсту образовања у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадних у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр.11/2012,15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће за кривична дела примање или давање мита за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, да зна 
спски јазик. Докази о испуњености ових услова састав-
ни су део пријаве на конкурс. 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), кратку биографију, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању, уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о неосуђиваности; лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу 
пре закључења уговора о раду); доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику). Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на пси-
холошку  процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Психолошку проце-
ну способности кандидата за рад са децом и ученицима 
вршиће надлежна служба за запошљавање. Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидта који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријем резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављеног у публикацији 
“Послови”. 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 “Ђура Јакшић”, 
35250 Параћин, контакт телефон: 035/563-294, e-mail:dj.
jaksic.pn@gmail.com.

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140. ст.1. и ст. 2. Закона и то: 1) да има завршено основ-
но образовање и васпитање, да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 и против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених медјународним пра-
вом, 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. Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан пријавни 
формулат (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
-део Ново на сајту), кратку биографију, оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу 
пре закључења уговора о раду), доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено 

на српском језику). Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Психолошку процену спо-
собности кандидата за рад са децом вршиће надлежна 
служба за запошљавање. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом 
. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријавни формулар са докуметнацијом 
слати препорученом поштом или доставити лично у 
секретаријат школе у затвореној коверти са назнаком 
“За конкурсну комисију”, на адресу: ОШ “Ђура Јакшић“, 
35250 Параћин, контакт телефон: 035/563-294, email: 
dj.jaksic.pn@gmail.com.

ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

Наставник фармацеутске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана (до 

повратка одсутног запосленог)
2 извршиоца

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног преко 60 дана (до повратка 
одсутног запосленог)

Наставник латинског језика и 
грађанског васпитања

са 50% радног времена (20% наставник 
латинског језика и 30% наставник 
грађанског васпитања, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (до повратка одсутног 

запосленог)

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: а) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет односно 
групе предмета, б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и научне односно стручне 
области или области педагошких наука, под условом да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; које 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће за кривична дела или дање 
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 утврђено дискриминаторно понашање; које 
има држављансто Републике Србије; које зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званиној 
интернет страници Министарства науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани пријавни формулар кандидат 
доставља: биографију (у којој обавезно наводи да ли су 
вршили психолошку процену способности код надлежне 
службе за послове запошљавања и када су је вршили); 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-

Наука и образовање
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зовању - кандидат који има високо образовање стечено 
на студијама другог степена доставља оверену копију 
дипломе и оверену копију дипломе основних академ-
ских студија; уверење надлежне полицијске управе да 
није правноснажно осуђиван за наведена кривична дела 
и да за кандидата није утврђено дискиминаторно пона-
шање - издато након расписивања конкурса; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну копију извода из матичне књиге рођених (не старије 
од шест месеци); доказ да зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад - овај доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образовање није 
стекао на српском језику; лекарско уверење надлежне 
здравствене установе (доказ да има психичку физичку и 
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 
осам дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потребном документацијом достављају се лично или 
поштом у затвореним ковертама на горенаведену адресу 
са назнаком “За комисију”. Ближе информације могу се 
добити на телефон. 035/561-697.

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

тел. 035/8472-477

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
4 извршиоца

Наставник физике
Наставник рачунарства и 

информатике
УСЛОВИ: кандидати морају да поседују одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система обарзовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/2018, 10/19, 6/2020), као и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них 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 и 11/2019). 
Кандидати такође морају испуњавати услове за пријем 
у радни однос, утврђене чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима.

Чистачица/помоћни радник
4 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); 
одговарајуће образовање - основно образовање и вас-
питање или основно образовање одраслих; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима.

Домар мајстор одржавања
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове запријем 
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, и 6/2020); одгова-
рајуће образовање средње стручно или специјалистич-
ко образовање машинске или електротехничке струке; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за криивчна 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављављање 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 за које није у складу са законом, утврђено дискими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; да имају психичку физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: За сва радна места кандидат попуњава пријав-
ни формулар одштампан са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доставља следеће: 1. кратку биографију, 2. 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању, односно оверен препис или овере-
ну фотокопију сведочанства за радно место чистачица/
помоћни радник, 3. извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија (на обрасцу који 
важи трајно), 4. уверење о држављанству Републике 
Србије - оригинал или оверена фотокопија (не старије 
од 6 месеци), 5. доказ да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом (не старије од 6 месеци, издато од 
надлежне полицијске управе. Доказ о знању језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима изабрани 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 8 осам дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс” или 
лично секретаријату школе, радним данима од 9 до 13 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ОШ „ДУШАН ПОПОВИЋ“
35263 Белушић

тел. 035/8413-126

Професор разредне наставе
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139. Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018-др. 
закони и 10/2019) и то: да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” 88/2017, 27/2018,-др. закони и 10/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Службени гласник 
- Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18, 11/2019); да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће за кривично дело примање мита или давање 
мита за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са Законом, утврђено дискримина-

торно понашање; држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језик кандидат доставља доказ одго-
варајуће високошколске установе надлежне за изда-
вање таквих докумената о познавању језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе сле-
дећа документа: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању (ако диплома није уручена) у 
складу са чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 88/2017, 27/2018-др, 
закони и 10/2019) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник - Просветни гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019), 
не старију од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 
6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у члану 139. став 
1. тачка 3) закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС“, 88/2017, 27/2018-др. закони 
и 10/2019), не старије од 6 месеци. Пријаве са докази-
ма о испуњености услова се достављају секретаријату 
школе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, 
лично или поштом на горенаведену адресу, у затворе-
ној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за пријем 
у радни однос на неодређено време“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити разматране. Телефон за 
контакт: 035/8413-126.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова за 
заснивање радног односа испуњава и посебне услове 
прописане одредбама чл.139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018, 10/19, 6/20). Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању - завршена основна 
школа; уверење о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); 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 пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду; доказ о неосуђиваности - уверење полицијске 
управе са изводом из казнене евиденције; кратку био-
графију; попуњен и одштампан пријавни формулар са 
сајта Министарства просвете. Сва документа се прилажу 
у оригиналу или као оверене фотокопије.

ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом о основа-
ма система образовањаи васпитања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. У складу са чла-
ном 155. кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор и послати на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве на конкурс доставити лично или поштом на горе 
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Лице за контакт: 
Маријана Шувалија, секретар: 035/570-877.

ОШ „БОШКО ЂУРИЧИЋ“
35000 Јагодина, Милана Мијалковића 15

тел. 035/245-503

Наставник техничког и 
информатичког образовања

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наука и образовање
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УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће висо-
ко образовање - за радно место наставника, треба да 
испуњава услове из члана 140. Закона о основама сис-
тема образовања и аспитања и да испуњава услове у 
складу са Правилником о допуни Правилника 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, и 
11/2019): 1) студије 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 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 про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка 
2, овог члана мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групу предмета.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима; да лице које конкурише није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита 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 (доказује се изводом из казнене евиденције); да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, да 
има у складу са чланом 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, образовање из психолошких 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Заједно 
са одштампаним пријавним формуларом који се нала-
зи на званичној интернет страници, школи се доставља 
доказ о одговарајућем образовању (оверен препис или 
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању 
извод из матичне књиге рођених са холограмом, ориги-
нал или оверена фотокопија), доказ односно уверење о 
поседовању образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченом на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
дуса Европским системом преноса бодова, издато од 
стране одговарајуће високошколске установе, уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци; уверење осно-
вног суда да није подигнута оптужница или покренута 
истрага; извод из података казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма изабрани кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на пре-
ходну психолошку процену за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака.

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

УСЛОВИ: завршено средње образовање у трајању од 
четири године (IV степен стручне спреме), стечено на 
основу завршене: 1. средње стручне школе економског 
или правног смера, 2. опште гимназије, 3. друге четво-
рогодишње средње школе која пружа образовање из 
области економских, правнобиротехничких и админи-
стративних послова.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са ученицима; да лице које конкурише није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица , запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дисриминатор-
но понашање (доказује се изводом из казнене евиден-
ције); да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Заједно са одштампаним пријавним формуларом 
који се налази на званичној интернет страници, школи 
се доставља доказ о одговарајућем образовању (оверен 
препис или оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању), извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверена фотокопија), уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци, уверење осно-
вног суда да није подигнута оптужница или покренута 
истрага, извод из података казнене евиденције надлеж-
не полицијске управа, лекарско уверење о психичкој 
физичкој и здравственој способности за рад са учени-
цима, изабрани кандидат доставља пре закључења уго-
вора о раду. У поступку одлучивања о избору кандидата 
комисија врши ужи избор кандидата које упућује на пре-
хотну психолошку процену за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање приме-
ном стандардиозованих поступака. Рок за подношење 
пријава на конкурс је осам дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се подносе на горенаведену адресу 
или предати лично. Ближе информације се могу добити 
на телефон: 035/245-503 и код секретара школе. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. 

ОШ “РАДА МИЉКОВИЋ”
35000 Јагодина, Кнеза Лазара бб

Наставник информатике и 
рачунарства

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони 10/19 и 6/20) 
и одговарајући степен стручне спреме, одређено зани-
мање према Правилнику 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, и 
11/19 и члану 140. Закона о основама система образо-
вања и вспитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-
др.закони 10/19 и 6/20), наставник информатике и рачу-
нарства, професор односно дипломирани професор (са 
завршеним основним студијама у трајању од четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године у области информа-
тике, математике, физике, електротехнике, машинства 
или техничког образовања професор), односно дипло-
мирани професор (са завршеним основним студијама у 
трајању од четири године), по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не двопредметне студије где је један предмет обавезно 
информатика, дипломирани математичар, дипломирани 
физичар, дипломирани информатичар (сви смерови и 
одсеци са завршеним основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године), 
дипломирани инжењер са завршеним основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. у области информатике информационих техно-
логија организационих наука , електротехнике и рачу-
нарске технике, дипломирани економиста (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005 у области информатике), 
мастер професор у облсти информатике математике 
физике, електротехнике, машинства, мастер професор 
(двопредметне студије), где је један предмет обавезно 
информатика, мастер математичар, мастер физичар, 
мастер информатичар (свих смерова и одсека), мас-
тер инжењер у области информатике информацио-
них технологија организационих наука електротехнике 
или рачунарске технике, мастер економиста у области 
информатике, мастер дизајнер медија у образовању, 

мастер библиотекар информатичар, мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из области информатике, информационих тех-
нологија, математике, физике, организационих наука, 
електротехнике или рачунарске технике). Лица која су 
стекла академско звање морају да имају у оквиру заврш-
них академских студија положено најмање пет испита 
из информативних птедмета од тога најмање један из 
области програмирања и два предмета из једне или две 
следеће области математика или теоријско рачунарство. 
Наставу и облике образовно-васпитног рада из предмета 
Информатика и рачунарство може да изводи и лице које 
је на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године савладало програм 
рачунарство и информатика у трајању до најмање чети-
ри семестра. Кандидат поред одговарајућег образовања 
мора да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да је држављанин 
Републике Србије као и 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 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику у 
обавези је да достави потврду одговарајуће установе да 
је положио испит из српског језика. Уз пријаву на кон-
курс кандидат је у обавези да достави: оверену фотоко-
опију дипломе или уверења о стеченој стручнојс преми, 
да је кандидт држављанин Републике Србије, приложи-
ти уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; да 
је кандидат пунолетан - приложити оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; да кандидат поседу-
је психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; на проверу психофизичке способности 
школа упућује кандидате који су ушли у ужи избор у 
надлежну Националну службу за запошљавање; лекар-
ско уверење којим се потврђује здравствена способност 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду; уве-
рење - доказ да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за 
кривична дела насиље у породици одузимање малолет-
ног лица запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита за кривично дело провти полне слободе 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискиминаторно понашање, 
прибавља кандидат из извода из казнене евиденције 
код Министарства унутрашњих послова надлежне поли-
цијске управе радну биографију осим за лица која први 
пут заснивају радни однос пожељно доставити. Канди-
дат попуњава пријавни формулар који преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а који се налази у делу “Ново на 
сајту”, а потребну документацију заједно са попуњеним 
пријавним формуларом доставља школи. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наставник разредне наставе
5 извршилаца

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема прописана Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 11/2019) за тражено радно место, односно да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 135. 
ст. 2. чл.139 и 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18, 10/19, 6/20), лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-

Наука и образовање
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сдисциплинарне студије другог степена које комбинује 
целине и одговарјуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) основним студијама 
у трајању од најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка 2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем наставник разредне наставе, професор 
разредне наставе професор педагогије са претходно 
завршеном педгошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ 
- мастер, професор разредне наставе и ликовне културе 
за основну школу. Кандидат поред одговарајућег обра-
зовања мора да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да је државља-
нин Републике Србије; 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 насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за криивично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја, про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад . Уколико кандидат 
није стекао образовање на српском језику, у обавези је 
да достави потврду одговарајуће образовне установе да 
је положио испит из српског језика. Уз пријаву на кон-
курс кандидат је у обавези да достави: оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, 
да је кандидат држављанин Републике Србије, приложи-
ти уверење о држављанству не старије од 6 месеци, да 
је кандидат пунолетан - приложити оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; да кандидат поседу-
је психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима - на проверу психофизичких способности 
школа упућује кандидате који су ушли у ужи избор у 
надлежну Националну службу за запошљавање; лекар-
ско уверење којим се потврђује здравствена способност 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду; уве-
рење - доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискиминаторно понашање - прибавља кан-
дидат из извода из казнене евиденције код Министар-
ства унутрашњих послова надлежне полицијске управе, 
радну биографију - осим за лица која први пут заснивају 
радни однос (пожељно доставити). Кандидат попуњава 
пријавни формулар који преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а који се налази у делу “Ново на сајту”, а потреб-
ну документацију заједно са попуњеним пријавним фор-
муларом доставља школи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Помоћни радник
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане члановима 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, бр 88/2017, 27/2018-други закони, 10/19 
и 6/20). Потребно је да кандидат има основно образо-
вање, мора да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да је држављанин 
Републике Србије, као и да није осуђиван правнос-
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 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику у обавези је да достави потврду одгова-
рајуће установе да је положио испит из српског језика. 
Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да доста-
ви оверену ф отокопију дипломе или уверења о стече-
ној стручној спреми, о завршеној основној школи, да је 
кандидат држављанин Републике Србије - приложити 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; да је 
кандидат пунолетан - приложити оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; да кандидат поседу-
је психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима - на проверу психофизичке способности 
школа упућује кандидате који су ушли у ужи избор у 
надлежну Националну службу за запошљавање. Лекар-
ско уверење којим се потврђује здравствена способност 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Уве-
рење - доказ да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мтиа 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 - прибавља кандидат из извода из кан-
знене евиденције код Министарства унутрашњих посло-
ва надлежне полицијске управе, радну биографију, осим 
за лица која први пут заснивају радни однос - пожељно 
доставити. Кандидат попуњава пријавни формулар који 
преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази 
у делу “Ново на сајту”, а потребну документацију заједно 
са попуњеним пријавним формуларом доставља школи. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти.

Наставник предметне наставе - 
предмет математика

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
Законом о раду као и посебне услове прописане члано-
вима 139, 140 и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС” бр,88/2017, 
27/2018,-др закон 10/19 6/20 и Правилником о степену 
и врсти образовања наставниак 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, и то да има одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама друго г степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студиеј ) и то: 1) студије 
другог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет , односно групе предмета 2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне , мултидисциплинарне , трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и договарајуче научне опдносно стручне области 
или области педагошких наука на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице које је стекло образованње на студијама 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне , мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне , стучне области или области пед-
гошких наука мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групу предмета. На основу Правилни-
ка остепену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи наставу и друге облике 
образовно васпитног рада из математике може да изво-
ди професор математике дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику дипломирани математичар информати-
чар, професор математике и рачунарства, дипломира-
ни математичар за математику економије, професор 

информатике -математике, дипломирани математи-
чар-астроном , дипломирани математичар примењена 
математика, дипломирани математичар-математика (са 
изборним предметом основи геометрије) дипломирани 
информатичар , мастер математичар, мастер професор 
математике, мастер професор математике и физике мас-
тер професор математике и информатике , мастер про-
фесор физике и математике, мастер професор информа-
тике и математике дипломирани професор математике 
мастер , дипломирани математичар-мастер, дипломи-
рани инжењер математике -мастер (са изборним пред-
метом основи геометрије , дипломирани математичар 
-професор математике, дипломирани математичар тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике 
са изборним предметом основи геометрије професор 
хемије -математике, професор географије- математи-
ке, професор физике-математике, професор биологије 
-математике, професор математике теоријско усме-
рење, професор математике теоријски смер дипломира-
ни математичар и информатичар дипломирани матма-
тичар -механичар мастер професор предметне наставе 
: 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 положеним 
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике. У радни донос може бити 
примљено лице под условима прописаним законом и ако 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима, да није осуђивано првоснажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мтиа 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 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику у 
обавези је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из српског језика; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
кандидт је у обавези да достави: оверену фотокоопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми, да је 
држављанин Републике Србије - приложити уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци; да је кандидат 
пунолетан - приложити оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; да кандидат поседује психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
- на проверу психофизичке способности школа упућује 
кандидате који су ушли у ужи избор у надлежну Нацио-
налну службу за запошљавање. Лекарско уверење којим 
се потврђује здравствена способност кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. Уверење - доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривч-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе и против правног саобраћаја и против 
човечнсоти и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђно дискриминатор-
но понашање прибавља кандидат из извода из казне-
не евиденцвије код министарства унутрашњих послова 
надлежне полицијске управе. Радну биографију осим 
за лица која први пут заснивају радни однос пожељно 
доставити: Кадидат попуњава пријавни формулар који 
преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а који се налази 
у делу “Ново на сајту”, а потребну документацију заједно 
са попуњеним пријавним формуларом доставља школи. 
Непотпуне инеблаговремене пријаве неће се разматра-
ти.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
коју именује директор школе. Комисија утврђује испуње-
ност услова за пријем кандидата у радни однос у року од 
осам дана од дана исека рока за пријем пријава. Канди-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5119.02.2020. |  Број 869 |   

Наука и образовање

дати који су изабрани у ужи избор у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка .Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем ур адни однос у року до 
8 дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима и обавља разговор са 
кандидатима са листе. Комисија доноси решење о избо-
ру кандидта у року од 8 дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Рок за подношење пријава на кон-
курс је осам дана од дана објављеног конкурса. Пријаве 
слати на горенаведену адресу са назнаком “За конкурс” 
или предати лично. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе путем телефона 035/244-
452. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПИОНИР”

35000 Јагодина, Вука Караџића 4
тел. 035/822-66-30

e-mail: vrticpionir@gmail.com

Васпитач за рад са децом узраста од 
три године до поласка у школу

12 извршилаца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да има одговарајуће образовање и то високо образо-
вање (VII степен стручне спреме) а) на студијама другог 
степена и научне области педагошких наука-васпитач 
и то: мастер академске студије (мастер васпитач) ниво 
7.1. НОКС-а специјалистичке академске стуије (специја-
листа васпитач) ниво 7.2. НОКС-а, мастер струковне 
студије (струковни мастер васпитач ) ниво 7.1. НОКС-а 
и специјалистичке струковне студије по прописима који 
су уређивали високо образовање у периоду од 10. сеп-
тембра 2005. године до 7. октобра 2017. године б) на 
основним студијама из научне области педагошких нау-
ка - васпитач у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, ниво 7.1. НОКС-А. образовање 
из психолошких педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања , од најмање 30 бодова од којих нај-
мање шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова, односно 
обавеза стицања наведеног образовања у року од једне 
а највише две године од дана пријема у радни однос; са 
или без положеног испита за лиценцу; 2) да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
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, 
запуштње и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће за криивична дела примање или давање мита 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе против правног саобраћаја и проти в човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изрчену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом утврђено дискиминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5 да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву на 
конкурс на формулару која се може преузети на званич-
ној интернет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја. Пријаве поднете без приложеног 
попуњеног формулара сматраће се непотпуним и неће 
бити узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс канди-
дат треба да приложи: радну бигорафију (CV) са адре-
сом, контакт телефоном и имејл-адресом, оверену фото-
копију диоломе односно дипломе и додатка уз диплому 
о стеченом одговарајућем образовању или уверење о 
стеченој стучној спреми, уверење о положеном испиту 
за лиценцу - дозволи за рад (стручни испит) уколико 
кандидат има лиценцу, доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривичан дела наведена у 
члану 139. став 1. тачка 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/17, 
27/18,-др. закони и 10/19) и то: уверење надлежног суда 
да се против кандидата не води кривични поступак да 
оптужница није ступила на правну снагу и није покре-

нута истрага и уверење из казнене евиденције издато 
од стране надлежне полицијске управе МУП-А уверење 
о држављанству Републике Србије, доказ о знању српс-
ког језика на коме се остварује образовно васпитни рад 
(подноси кандидадат који није стекао одговарајуће обра-
зовање на српком језику, потребно је да достави уве-
рење да је положио испит из српског језика са методи-
ком по програму одговарајуће високиошколске установе 
које издаје високошколска установа), извод из матичне 
књиге рођених (нови образац са холограмом - трај-
но важење). Доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом (лекарско уверење) 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сва приложена документација мора бити у ориги-
налу или фотокопији, односно преписи морају бити ове-
рени у складу са Законом о оверавању потписа, рукопи-
са и преписа („Сл. гласник РС”, број 93/14, 22/15, 87/18), 
не старије од 6 месеци. Конкурс се спроводи у складу 
са одредбама Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17. 27/18-др. зако-
ни и 10/19). Конкурс ће спровести конкурсна комисија 
коју именује директор. Конкурсна комисија ће у поступку 
одлучивања о избору кандидата утврдити испуњеност 
услова за пријем у радни оснос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Конкурс-
на комисија сачиниће листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способ-
ности за рад са децом . Конкурсна комисија ће са кан-
дидатима са листе обавити разговор у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима донеће 
решење о избору кандидата. Рок за подношење пријаве 
је 8 (осам дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови” Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Приложена конкурсна документа-
ција неће се враћати кандидатима. Пријавом на конкурс 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе спровођења законом предивђеног поступ-
ка конкурса за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом доставити у затвореној коверти са 
назнаком “Пријава на конкус за пријем у радни однос 
за радно место васпитач - VII степен стручне спреме“. 
Пријаве се могу поднети путем препоручене пошиљке 
на горенаведену адресу или лично секретару, у упрвној 
згради установе у улици Сутјеској 21, радним данима од 
9.00 до 15.00 часова у току трајања рока за подношење 
пријава на конкурс. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара предшколске установе, радним 
данима од 9.00 до 14.00 часова, лично или путем теле-
фона број 035/822-66-30.

Васпитач за рад са децом узраста од 
три године до поласка у школу 

14 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1. да има одговарајуће образовање и то високо или 
више образовање (VI степен стручне спреме) и то висо-
ко образовање на студијама првог степена из научне 
области педагошких наука и то основне струковне сту-
дије (струковни васпитач) ниво 6.1 НОКС-а или основне 
академске студије (васпитач) ниво 6.1 НОКС-а специја-
листичке струковне студије (специјалиста струковни 
васпитач) ниво 6.2 НОКС-а образовање на студијама из 
области педагошких наука у трајању од три године или 
више образовање из области педагошких наука ниво 
6.1. НОКС-а образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање шест бодова из пси-
холошких ,и педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова, односно обавеза стицања 
наведеног образовања у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос са или без поло-
женог испита за лиценцу; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће за 

кривична дела примање или давање мита за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе , 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да понесу пријаву на кон-
курс на формулару који се може преузети и попунити на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без при-
ложеног попуњеног формулара сматраће се непотпуним 
и неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: радну биографију (CV) са 
адресом пребивалишта контакт телефоном и имејл-ад-
ресом, оверену фотокопију дипломе односно дипломе и 
додатка уз диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању или уверење о стеченој стручној спреми, уверење 
о положеном испиту за лиценцу дозволи за рад (стручни 
испит) уколико кандидат има лиценцу, доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 139. став 1 тачка 3 Закона осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закони и 10/19) и то уверење 
надлежног суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак, да оптужница није ступила на правну 
снагу и није покренута истрага и уверење из казнене 
евиденције издато од стране надлежне полицијске упра-
ве МУП-А, уверење о држављансту Републике Србије, 
доказ о знању српског језика на коме се остварује вас-
питно-образовни рад (подноси кандидат који није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику потребно 
је да достави уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком по програму одговарајуће високош-
колске установе које издаје високошколска установа); 
извод из матичне књиге рођених (нови образац са холо-
грамом - трајно важење). Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом (лекарско 
уверење) доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сва приложена документација мора бити 
у оригиналу или фотокопији, односно препису који мора 
бити оверен у складу са Законом о оверавању потписа, 
рукописа и преписа (“Сл. гласник РС”, број 93/14, 22/15, 
87/18) и не сме бити старији од шест месеци. Конкурс се 
спроводи у складу са одредбама Закона о основма сисе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18)-др. закони и 10/19. Конкурс ће спровести конкур-
сна комисија коју именује директор. Конкурсна комисија 
ће у поступку одлучивања о избору кандидата утврди-
ти испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 
139. Закона о основама образовања и васпитања, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачиниће листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом. Конкурсна комисија 
ће са кандидатима са листе обавити разговор у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима 
донеће решење о избору кандидата. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Приложена конкурсна доку-
ментација се неће враћати кандидатима. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе спровођења законом предвиђе-
ног поступка - конкурса за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом доставити у затвореној 
коверти са назнаком “Пријава на конкурс за пријем у 
радни однос за радно место васпитач (VI степен струч-
не спреме). Пријаве се могу поднети путем препоручене 
пошиљке на горенаведену адресу или лично секретару 
у управној згради установе у улици Сутјеској 21, радним 
данима од 09.00 до 15.00 часова у току трајања рока за 
подношење пријава на конкурс. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара предшколске 
установе радним данима од 9.00 до 14.00 часова, лично 
или путем телефона број 035/822-66-30.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
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1. да има одговарајуће образовање и то високо образо-
вање (VII степен стручне спреме) на студијама другог 
степена из научне области педагошких наука и то мас-
тер академске студије (мастер педагог) ниво 7.1. НОКС-а 
мастер струковне студије ниво 7.1. НОКС-а специјалис-
тичке академске студије (специјалиста педагог) ниво 
7.2. НОКС-а на основним студијама из научне области 
педагошких наука у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године ниво 7.1. НОКС-а; додатна 
знања/испити: образовање из психолошких педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са европским систе-
мом преноса бодова; дозвола за рад васпитача и струч-
ног сарадника - лиценца; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месца као и за криивична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискиминаторно понашање; 4 да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву на 
конкурс на формулару који се може преузети и попунити 
на званичној интернет страници Министарства просвете 
науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без при-
ложеног попуњеног формулара сматраће се непотпуним 
и неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: радну биографију (CV) са 
адресом пребивалишта, контакт телефоном и имејл 
адресом, оверену фотокопију дипломе, односно дипломе 
и додатка уз диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању иии уверење о стеченој стручној спреми, уверење 
о положеном испиту за лиценцу дозволи за рас (стручни 
испит) доказ да кандидат није осуђен правноснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 139. став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закони и 
10/19) и то уверење надлежног суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак да оптужница није 
ступила на правну снагу и није покренута истрага и уве-
рење из казнене евиденције издато од стране надлеж-
не полицијске управе МУП-А уверење о држављансту 
Републике Србије доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно васпитни рад /подноси кандидат 
који није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику потребно је да достави уверење да је положио 
испит из српског језика са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе које издаје високош-
колска установа; извод из матичне књиге рођених (нови 
образац са холограмом - трајно важење); доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом (лекарско уверење) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Сва приложена докумен-
тација мора бити у оригиналу или фотокопији, односно 
препису који мора бити оверен у складу са Законом о 
оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник 
РС“, број 93/14, 22/15, 87/18) - не сме бити старија од 
шест месеци. Конкурс се спроводи у складу са одредба-
ма Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закони и 10/19). 
Конкурс ће спровести конкурсна комисија коју именује 
директор. Конкурсна комисија ће у поступку одлучи-
вања о избору кандидата утврдити испуњеност услова 
за пријем у радни однос из члана 139. Закона о основама 
сисема 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 упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачиниће листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однсо у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом. Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе 
обавити разговор у року од сам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидтима донеће решење о избору 

кандидата. рок за подношење пријава је 8 осам дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Приложена конкурсна документација неће се враћа-
ти кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
спровођења законом предвиђеног поступка - конкурса 
за пријем у радни одн ос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом доставити у затвореној коверти са назнаком 
“Пријава на конкурс за пријем у радни однос за рад-
но место стручни сарадник - педагог”. Пријаве се могу 
поднети путем препоручене пошиљке на горенаведену 
адресу или лично секретару у управној згради установе 
у улици Сутјеској 21, радним данима од 9.00 до 15.00 
часова у току трајања рока за подношење пријава на 
конкурс. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара предшколске установе радним данима 
од 9.00 до 14.00 часова, лично или путем телефона број 
035/822-66-30.

Медицинска сестра - васпитач за рад 
са децом узраста од шест месеци до 

три године
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове 
1. да има одговарајуће образовање и то средње обра-
зовање медицинска сестра васпитач ниво 4. НОКС-а са 
или без положеног испита за лиценцу; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца као и за кривична дела 
насиље у породици одузимање малолетног лица или 
родоскрвнуће за кривична дела примање или давање 
мита за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе и правног саобрачаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом 
без бозира на изречену кривичну санкцију и за које није 
у складу са законом утврђено дискиминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву на 
конкурс на формулару који се може преузети и попуни-
ти на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без 
приложеног попуњеног формулара сматраће се непот-
пуним и неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: радну биографију 
(CV) са адресом пребивалишта, контакт телефоном и 
имејл-адресом, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању или уверење о стеченој 
стручној спреми, уверење о положеном испиту за лицен-
цу, дозволи за рад (стручни испит) уколико кандидат 
има лиценцу; доказ да кандидат није осуђен правнос-
нажном пресудом за кривична дела наведена у члану 
139. став 1. тачка 3. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник “ бр. 88/17, 
27/18, -др. закони и 10/19) и то уверење надлежног суда 
да се против кандидата не води кривични поступак да 
оптужница није ступила на правну снагу и није покре-
нута истрага и уверење из казнене евиденције издато 
од стране надлежне полицијске управе МУП-А уверење 
о држављанству републиек Србије, доказ о знању српс-
ког језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(подноси кандидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику), извод из матичне књиге рође-
них (нови образац са холограмом-трајно важење). Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сва приложе-
на документација мора бити у оригиналу или фотоко-
пији односно препису који мора бити оверен у складу 
са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(“Сл. гласник РС”, бр. 93/14, 22/15, 87/18) не сме бити 
старија од шест месеци. Конкурс се спроводи у складу 
са одредбама Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и др. зако-
ни и 10/19). Конкурс ће спровести конкурсна комисија 
коју именује директор. Конкурсна комисија ће у поступку 
одлучивања о избору кандидата утврдити испуњеност 
услова за пријем у радни однос из члана 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања у року од 
осам дана од дана истека рока з а пријем пријава. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор у року од осам 

дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачиниће листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене сп особности за рад са децом. Конкурсна комисија 
ће са кандидатима са листе обавити разговор у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кандид-
тима донеће решење о избору кандидата. Рок за под-
ношење пријава је 8 осам дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији “Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Приложена кон-
курсна документација неће се враћати кандидатима. 
Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе спровођења зако-
ном предвђеног поступка- конкурса за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Прија-
ва на конкурс са потребном документацијом доставити у 
затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс за 
пријем у радни однос за радно место медицинска сестра 
васпитач”. Пријаве се могу поднети путем препорућене 
пошиљке на горенаведену адресу или лично секретару 
у управној згради установе у улици Сутјеској 21, радним 
данима од 9.00 до 15.00 часова у току трајања рока за 
подношење пријава на конкурс. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара предшколске 
установе радним данима од 9.00 до 14.00 часова, лично 
или путем телефона: 035/822-66-30.

Сарадник - медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту и 

негу
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање и то средње обра-
зовање здравствене струке општег смера у трајању од 
четири године ниво 4. НОКС-а (IV степен стручне спре-
ме); стручни испит - лиценца у складу са прописиам 
којима се уређује област здравствене заштите, једна 
година рада у струци; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3. није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, или родоскрвнуће за 
кривична дела примање или давање мита за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе и 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4. да 
има држављанство Републике Србије; 5. да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву на 
конкурс на формулару који се може преузети и попунити 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без при-
ложеног попуњеног формулара сматраће се непотпуним 
и неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: радну биографију (CV) са 
адресом пребивалишта, контакт телефоном имејл-ад-
ресом, оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању или уверење о стеченој стручној 
спреми, уверење о положеном стручном испиту, лицен-
ца за рад или решење о упису у Комору медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије доказ о једној 
години рада у здравственој струци (потврда уверење и 
сл.), доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела наведена у члану 139. став 
1 тачка 3. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник “РС бр. 88/17, 27/18- др закони и 
10/19) и то уверење надлежног суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак да оптужница није 
ступила на правну снагу и није покренута истрага и уве-
рење из казнене евиденције издато од стране надлеж-
не полицијске управе МУП-а; уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно васпитни рад (подноси кандидат 
који није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику); извод из матичне књиге рођених (нови образац 
са холограмом - трајно важење). Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
(лекарско уверење) доставља изабрани кандидт пре 
закључења уговора о раду. Сва приложена документа-
ција мора бити у оригиналу или фотокопији, односно 
препису који мора бити оверен у складу са Законом о 
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оверавању потписа, рукописа и преписа (“Службени 
гласник РС”, број 93/14, 22/15 и 87/18) и не сме бити 
старија од ест месеци. Конкурс се спроводи у складу са 
одредбама Закона о основама система образовања и 
васптиања (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 -др. 
закони и 10/19 Конкурс ће спровести конкурсна комисија 
коју именује директор. Конкурсна комисија ће у поступку 
одлучивања о избору кандидата утврдити испуњеност 
услова за пријем у радни оснос из члана 139. Закона 
о основама система образовања и аспитања у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који буду изабрани у ужи избор у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. конкурс-
на комисија сачиниће листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осма дана од 
дана пријема резултта психолошке процене способности 
за рад са децом. Конкурсна комисија ће са кандидтима 
са листе обавити разговор у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима донеће решење о 
избору кандидата. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат 
даје своју сагласност за обраду подтака о личности 
у сврхе спровођења законом предвиђеног поступка 
конкурса за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Пријаве на конкурс са потреб-
ном документацијом доставити у затвореној коверти са 
назнаком “Пријава на конкурс за пријем у радни однос 
за радно место сарадник - медицинска сестра за ПЗЗ”. 
Пријаве се могу поднети путем препоручене пошиљке 
нагоренаведену адресу или лично секретару у управној 
згради установе у улици Сутјеској 21. радним данима од 
9.00 до 15.00 часова у току трајања рока за подношење 
пријава на конкурс. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара предшколске установе, радним 
данима на број телефона: 035/822-66-30.

Радник обезбеђења без оружја
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњаваа следеће услове: 
1. да има договарајуће образовање и то средње образо-
вање у трајању од четири године ниво 4 НОКС-а (IV сте-
пен стручне спреме додатна знања испити лиценца за 
вршење основних послова службеника обезбеђења без 
обружја; 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 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 туврђено дискиминатор-
но понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву на 
конкурс на формулару који се може преузети и попуни-
ти на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без 
приложеног попуњеног формулара сматраће се непот-
пуним и неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: радну биографију 
(CV) са адресом пребивалишта, контакт телефоном, 
имејл-адресом, оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању или уверење о стеченој 
стручној спреми решење Министарства унутрашњих 
послова Републике Србије о издавању лиценце за 
вршење основних послова службеника обезбеђења без 
оружја, доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у члану 139. 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр.88/17, 27/18, др.за-
кон и 10/19) и то уверење надлежног суда да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и није покренута истрага 
и уверење из казнене евиденције издато од надлежне 
полицијске управе МУП-а; уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно васпитни рад (подноси кандидат 

који није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику); извод из матичне књиге рођених (нови образац 
са холограмом-трајно важење). Доказ да има психич-
ку физичку и здравствену способност за рад са децом 
/лекарско уверење ) доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сва приложена документа-
ција мора бити у оригиналу или фотокопији, односно 
препису, који мора бити оверен у складу са Законом о 
оверавању потписа, рукописа и преписа (“Сл. гласник 
РС“, број 93/14, 22/15, 87/18), не сме бити старији од 
шест месеци. Конкурс се спроводи у складу са одредба-
ма закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласники РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закони и 10/19- 
Конкурс ће спровести конкурсна комисија коју именује 
директор. Конкурсна комисија ће у поступку одлучи-
вања о избору кандидата утврдити испуњеност услова 
за пријем у радни однос из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачиниће листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолопке процене способности за рад са 
децом. Конкурсна комисија ће са кандидатима са листе 
обавити разговор у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима донеће решење о избору 
кандидата. Рок за подношење пријава је 8 осам дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Приложена конкурсна документација неће се враћа-
ти кандидатима. Пријавом на конкурс кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
спровођења законом предвиђеног поступка -конкурса 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом доставити у затвореној коверти са назнаком 
“Пријава на конкурс за пријем у радни однос за радно 
место радник обезбеђења без оружја”. Пријаве се могу 
поднети путем препоручене пошиљке на горенаведену 
адресу или лично секретару у управној згради установе 
у улици Сутјеској 21, радним данима од 9.00 до 15.00 
часова у току трајања рока за подношење пријава на 
конкурс. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара предшколске установе радним даном од 
9.00 до 14.00 часова лично или путем телефона број: 
035/822-66-30.

Возач
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање и то: средње образо-
вање у трајању од три године ниво 3 НОКС-а (3. степен 
стручне спреме) изузетно основно образовање ниво 1. 
НОКС-а и радно искуство на тим пословима стечено до 
дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у 
јавним службама и другим организацијама у јавном сек-
тору (“Сл.гласник РС” бр. 81/17, 6/18, 43/18) (први сте-
пен стручне спреме); возачка дозвола Б категорије; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 3. да није лице 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 родоскрвнуче за кривична дела примање или 
давање мита за кривична дела из групе кривиних дела 
против полне слобо0де и против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним праом , без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; 4 да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву на 
конкурс на формулару који се може преузети и попунити 
на званичној интернет страници Министартва просвете 
науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без при-
ложеног попуњеног формулара сматраће се непотпу-
ним и неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс кадидат треба да приложи: радну биографију (CV) 
са адресом пребивалиштем контакт телефоном имејл 
адресом, оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању или уверење о стеченој струч-
ној спреми односно оверену фотокопију сведочанства 

о завршеној основној школи, доказ о стеченом радном 
искуству на пословима возача у периоду до 08.09.2017. 
године (потврда уверење и сл), фотокопију возачке доз-
воле за Б категорију, доказ да кандидат није осуђиван 
правносн ажном пресудом за кривична дела наведена 
у члану 139. став 1 тачка 3. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18-др. закони и 10/19) и то уверење надлежног суда 
да се против кандидата не води кривични поступак да 
оптужница није ступила на правну снагу и није покре-
нута истрага и уверење из казнене евиденције издато 
од стране надлежне полицијске управе МУП-А, уверење 
о држављанству републике Србије, доказ о знању српс-
ког језика на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(подноси кандидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику); извод из матичне књиге рође-
них (нови образац са холограмом-трајно важење). Доказ 
да има психичку, физичку издравствену способност за 
рад са децом (лекарско уверење) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Сва приложе-
на документација (осим фотокопија возачке дозволе) 
мора бити у оригиналу или фотокопија, односно препис 
који мора бити оверен у складу са Законом о оверавању 
потписа, рукописа и преписа (“Сл. гласник РС”. бр. 93/14, 
22/15, 87/18 9 и не сме бити старија од шест месеци. 
Конкурс се спроводи у складу са одредбама Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр, 88/17, 27/18. др. закони и 10/19. Конкурс ће 
спроводити конкурсна комисија коју именује директор. 
Конкурсна комисија ће у поступку одлучивања о избо-
ру кандидата утврдити испуњеност услова за пријем у 
радни однос из члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачиниће 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. Конкурсна комисија че са кандидатима са листе 
обавити разговор у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима донеће решење о избору 
кандидата. рок за подношење пријава је 8 осам дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Приложена конкурсна документација неће се враћа-
ти кандидатима . Пријавом на конкурс кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
спровођења законом предвиђеног поступка -конкурса 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијо доставити у затвореној коверти са назнаком 
“Пријава на конкурс за пријем у радни однос за радно 
место возач”. Пријаве се могу поднети путем препоруче-
не пошиљке на горенаведену адресу или лично секрета-
ру у управној згради установе у улици Сутјеској 21, рад-
ним данима од 9.00 до 15.00 часова у току трајања рока 
за подношење пријава на конкурс. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара предшколске 
установе радним даном од 9.00 до 14.00 часова лично 
или путем телефона број 035/822-66-30.

Чистачица
12 извршилаца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има одговарајуће образовање и то основно обра-
зовање ниво 1 НОКС-а (1. степен стручне спреме); 2. да 
има психичку физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3. није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као и закри-
вична дела насиље у породици одузимање малолетног 
лица запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће за кривична дела примање или давање 
мита за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених медународним 
правом без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
којје није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање 4. да има држављанство републике Србије 
5. да зна српски језик и језик на које остварује образовно 
васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу пријаву на 
конкурс на формулару који се може преузети и попуни-
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ти на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Пријаве поднете без 
приложеног попуњеног формулара сматраће се непот-
пуним и неће бити узете у разматрање. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи радну биографију 
(CV) са адресом пребивалишта контакт телефоном и 
имејл адресом, оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеном основној школи, доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела наведена у 
члану 139. став 1 тачка 3. Закона о основама система 
обрзовања и васпитања (“Службени гласник РС” бра, 
88/17, 27/18, др закони 10/19) и то уверење надлежног 
суда да се против кандидата не води кривични поступак 
да оптужница није ступила на правну снагу и није покре-
нута истрага и уверење из казнене евиденције издато 
од стране надлежне полицијске управе МУП-А. уверење 
о држављанству републике Србије, доказ о знању српс-
ког језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(подноси кандидат који није стекао договарајуће обра-
зовање на српском језику), извод из матичне књиге 
рођених (нови образац са холограмом) трајно важење. 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом (лекарско уверење) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сва 
приложена документација мора бити у оригиналу или 
фотокопији, односно препису који мора бити оверен 
у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и 
преписа („Сл. гласник РС“ бр. 93/14, 22/15, 87/18) и не 
сме бити старији од шест месеци. Конкурс се спроводи 
у складу са одредбама Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 
27/18, др. закони и 10/19) Конкурс ће спровести конкур-
сна комисија коју именује директор. Конкурсна комисија 
ће у поступку одлучивања о избору кандидата утврди-
ти испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 
139. Закона о основама образовања и васпитања у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачиниће листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом, Конкурсна комисија 
ће са кандидатима са листе обавити разговор у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима 
донеће решење о избору кандидта. Рок за подношење 
пријава је 8 осам дана од дана објављеног конкурса у 
публикацији “Послови. Непотпуне и неблговремене 
пријаве неће се разматрати. Приложена конкурсна доку-
ментација неће се враћати кандидатима. Пријавом на 
конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе спровођења законом предвиђе-
ног поступка -конкурса за пријем урадни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Пријава на конкурс 
са потребном документацијом доставити у затвореној 
коверти са назнаком “Пријава на конкурс за пријем у 
радни однос за радно место чистачица”. Пријаве се могу 
поднети путем препоручене пошиљке на горенаведену 
адресу или лично секретару у управној згради установе 
у улици Сутјеској 21, радним данима од 9.00 до 15.00 
часова у току трајања рока за подношење пријава на 
конкурс. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара предшколске установе радним даном 
од 9.00 до 14.00 часова, лично или путем телефона број 
035/822-66-30.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
38227 Звечан, Нушићева 4

тел. 028/665-012, 028/665-131

Наставник математике
УСЛОВИ: седми степен стручне спреме у наведеном 
занимању, ускладу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и струковних сарадника, који изво-
де образовно васпитни рад у основној школи („Сл. глас-
ник - Просветни гласник РС“ бр. 6/96, 10/02, 4/03, 10/04, 
3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 
8/08, 2/09, 4/09, 9/09, 3/2010, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016 и 2/2017).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: оверену копију 
дипломе, уверења о држављанству Републике Србије, 

извод из матичне књиге рођених, да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 месе-
ца или да није правоснажном пресудом осуђен за кри-
вично дело против достојанства личности и морала, што 
доказује уверењем надлежног суда,уверење МУП, а да 
није под истрагом, лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност. Документа која се 
достављају не старија од 6 месеци. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Рок за пријављи-
вање је 8 дана.

ОШ „СТАНА БАЧАНИН”
38219 Лешак, Браће Матовић 17

1) Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи и издвојеном 

одељењу школе у Врачеву
3 извршиоца

2) Наставник српског језика
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Белом Брду

3) Наставник руског језика
за рад у матичној школи и издвојеним 
одељењима школе у Врачеву и Белом 

Брду

4) Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Белом Брду

5) Административно-финансијски 
радник

за рад у матичној школи у Лешку

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139, а кандидати под тачкама 1-5 и услове 
прописане чланом 140. став 1. подтачкама 1 и 2 и усло-
ве прописане чланом 142 става 1-4 Закона о основама 
система бразовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19), услове у погледу стру-
чне спреме, прописане Правилником о степени и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19), као и услове прописане Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова и радних задатака у 
Основној школи „Стана Бачанин”, Лешак, број 747, од 
11.12.2014. и број 729, од 10.12.2015. године.

За радна места под тачкама 1-4, услови за засни-
вање радног односа су: 1. да кандидати имају одго-
варајуће високо образовање и то: 1 високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер стуковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), или на основним студијама у трајању од 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10.септембра 2005. године; 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 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 дискримина-
торно понашање; 4. да имају држављанство Републике 
Србије; 5. да знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад; 6. да поседују образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи и 7. пожељно је радно искуство.

За радно место под тачком 5, услови за засни-
вање радног односа су: 1. да кандидат има средњу 
стручну школу, економског смера (IV степен струч-
не спреме); 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 
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. да има држављанство Републике Србије; 5. да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад и 6. најмање једна година радног иску-
ства на пословима из своје струке.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: оопуњен и одштампан пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, науке и 
техн. развоја Републике Србије; диплому или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; доказ из казнене евиденције МУП-а, за кривич-
на дела из тачке 3 горенаведених услова за сва радна 
места, односно уверење о неосуђиваности - оригинал 
или оверена фотокопија (не старија од 6 месеци); уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена фотоко-
пија (не старија од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверена фотокопија (не старија 
од 6 месеци); доказ о познавању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (уколико је образовање 
завршено на страном језику); лекарско уверење - доказ 
да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду); доказ за рад-
на места од 1-4, да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе 
у установи-доказ или потврда високошколске установе 
(члан 142 ЗОСОВ-а); лична биографија са контакт пода-
цима кандидата. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује директор. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос, у року од 8 
дана од дана истека рока за пријем пријава. У поступ-
ку одлучивања и спровођења конкурса, кандидати иза-
брани у ужи избор, у року од 8 дана од истека рока за 
утврђивање испуњености услова кандидата за пријем 
у радни однос, биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве доставити лично или на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Све потребне 
информације можете добити на телефон: 028/88-803.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЛЕПОСАВИЋ”
38218 Лепосавић, Војске Југославије бб

1) Наставник руског језика

2) Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

За радно место под редним бројем 1: кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене чл. 140. и 142. 

Наука и образовање
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Наука и образовање

Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018- др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и услове из Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19).

За радно место под редним бројем 2: I степен стру-
чне спреме, основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: оригинал или 
оверену копију дипломе о стеченом образовању (све-
дочанство за радно место под редним бројем 2), доказ 
о знању српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал - не старије од 6 месеци), уверење да се про-
тив њега не води истрага (оригинал-не старије од 6 месе-
ци), попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима подноси се 
пре закључења уговора о раду. Одабраним кандидатима 
за радно место из тачке 1 врши се психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Пријаве на 
конкурс са потребним документима, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају се у року од 
8 дана од дана објављивања на горенаведену адресу.  
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Комисија доноси решење о избору канди-
дата у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
38228 Зубин Поток, Колашинских кнежева бб

тел. 028/460-001, 460-118

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник српског језика
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку 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 дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Поред општих услова кан-
дидат треба да испуњава услове из чл. 140, 143 и члана 
144, став 1 и став 2 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и услове у погледу стру-
чне спреме у складу са Правилником и степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник Републике Србије - Просвет-
ни гласник; број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе: диплому - уверење о стеченој стручној спреми, 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (подноси се пре закључења 
уговора о раду); доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; уверење о држављанству Републике 

Србије (не старије од 6 месеци); доказ о знању језика 
на којим се изводи образовање - васпитани рад у шко-
ли подноси кандидат само уколико одговарајуће обра-
зовање није стеченео на том језику. Рок за подношење 
пријаве је 10 дана од дана оглашавања. Непотпуна и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.Пријаву 
на конкурс уз попуњен и од штапан пријавни форму-
лар преузет са званичне странице сајта Министарства 
просвете, науке, и технолошког развоја, са потребном 
документацијом, доставити непосредно или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Докази 
се достављају у огиналу или овереној фотокопији. Ове-
рене фотокопије не могу бити старије од 6 месеци. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити на телефоне 
028/460- 001, 460-118.

ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ” БРЊАК
38228 Зубин Поток

1) Наставник српског језика
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Бубама

2) Радно место одржавања хигијене
за рад у седишту школе у Брњаку

УСЛОВИ: Кандидат за радно место из тачке 1) овог кон-
курса може да буде примљен у радни однос под услови-
ма: 1. да има одговарајуће високо образовање, стече-
но: (а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије) или (б) на основним 
студијамау трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 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 - образовно-васпитни рад се остварује 
на српском језику; 6. да има дозвалу за рад (лицецу). 
Докази и испуњеност условиа овог конкурса под 1) и 
3)-6) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се 
у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интерној страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а документацију заједно са одштапа-
ним пријавним формуларом достављају школи најкас-
није у року од 8 дана од дана објављивања коккурса. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима који врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом способности за рад 
са ученицима који врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији НСЗ „Послови“. Конкурс спро-
води Конкурсна комисија, неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве формула-
ра и потребну документацију треба послати на адресу 
школе.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
38217 Сочаница

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

e-mail: osvukkaradzicsocanica@hotmail.com

Наставник српског језика

Наставник руског језика

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђе-

не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 и др. закон, 10/2019 и 6/2020), и то: да има 
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати за наведена радна места 
треба да испуњавају и услове предвиђене чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 и др. 
закон, 10/2019 и 6/2020) и услове из Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: 1. оригинал 
или оверену копију дипломе о стеченом образовању, 2. 
доказ о знању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, 3. уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 4. извод 
из матичне књиге рођених, 5. уверење да кандидат није 
осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1) тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал- не старије од 6 месеци), 6. уверење да 
се против њега не води истрага (оригинал - не старије 
од 6 месеци), 7. попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Конкурс спро-
води Конкурсна комисија коју именује директор школе. 
У поступку одлучивања о избору кандидата, кандида-
ти изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Пријаве на конкурс са потребним документима, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом , достављају 
се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса ,на 
адресу школе ОШ „Вук Караџић”, Косовскометохијских 
бригада бр.1, 38217 Сочаница . Сви докази прилажу се у 
оригиналу или овереној фотокопији. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Комисија доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима.

ГИМНАЗИЈА И ТЕХНИЧКА
ШКОЛА-ВУЧИТРН

38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

Секретар школе
УСЛОВИ: За секретара може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из области правних наука из чл. 140 
став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање стечено на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије-по пропису 
који уређује високо образовање или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године); поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три масеца, 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 правне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
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на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
познавање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
под 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ под тачком 2) прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доста-
вити школи. Уз пријаву на конкурс кандидат доставља: 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
биографију (CV), доказ о одговарајућем образовању 
(оверену копију дипломе - да није старија од 6 месеци), 
доказ односно уверење о неосуђиваности из казнене 
евиденције МУП-а РС (оригинал - да није старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија - да није старије од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија - да није 
старије од 6 месеци). Доказ о знању српског језика дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику; доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, непо-
средно пре закључења уговора о раду. У поступку одлу-
чивања о избору кандидата, конкурсна комисија врши 
избор кандидата које упућује на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Пси-
холошку процену способности врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве 
на конкурс доставити лично или на адресу: Гимназија и 
Техничка школа-Вучитрн, ул. Лоле Рибара бр.29, 38220 
Косовска Митровица. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на e-mail адресу школе gimnazija_vu@
yahoo.com.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
ПРИШТИНА-ЛЕШАК

из Лешка

1. Наставник руског језика

2. Наставник ветеринарске групе 
предмета

3. Наставник пољопривредне групе 
предмета

4. Помоћни радник

5. Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове предвиђе-
не чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/2017, 
27/2018,10/2019 и 6/2020) и то: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку,физичку и здравстве-
ну 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије, да зна српски језик 
и језик на коме остварује образовно-васпитни рад.

За радна места 1, 2 и 3 кандидат треба да испуња-
ва: и услове предвиђене чланом 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) 
и услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/2018).

За радно место 4: III или IV степен стручне спреме, 
средње образовање.

За радно место 5: I степен стручне спреме, основна 
школа.

ОСТАЛО: Кандидати достављају:попуњен пријавни фор-
мулар који преузимају са са званичне интернет странице 
Министарства просвете науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дупломе о стеченом образовању 
(сведочанство за радно место под редним бр. 5), извод 
из матичне књиге рођених или оверену фотокопију и 
уверење о држављанству РС не старије од шест месе-
ци;уверење о неосуђиновасти и уверење да се против 
лица не води истрага (не старије од 6 месеци); лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор за радна места 1, 2 и 3 упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандрадизованих поступака. Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају се у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, на адресу: Пољопривредна школа Пришти-
на - Лешак, ул. Браће Матовић бр. 17, 38219 Лешак. Сва 
наведена документа доставити оригинал или оверене 
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и на број телефона: 
064-820-2167.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

Наставник предметне и практичне 
наставе, Трговина, угоститељство и 

туризам

Наставник, Економија, право и 
администрација

Наставник, Економија, право и 
администрација, на неодређено 

време

Наставник, Економија, право и 
администрација

Домар/мајстор
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве прописане законом за заснивање радног односа и 
посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 140 
и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019). Кандидати поред општих усло-
ва треба да испуњавају и следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања и то, 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев од 
10.09.2005. године; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање од 10.09.2005. године; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнављење за кривично дело примања мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја, и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, непостојање дидкриминаторног понашања 
на страни кандидата, утврђеног у складу са законом, 
извршена психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима, у складу са законом, знање српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпи-
ни профил. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, у овереној копији, заједно 
на одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање, потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије или извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија). Докази о провери психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима и лекар-
ско уверење се прибављају пре закључења уговора о 
раду. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 
8 дана од дана добијања резултата психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима. Приаве 
слати на адресу Економско - трговинска школа Косовска 
Митровица 38220, улица Лоле Рибара бр. 29, са назна-
ком „Пријава за конкурс”.

СРЕДЊA ШКОЛA „НИКОЛА ТЕСЛА“
Лепосавић

1. Наставник економске групе 
премета

2. Наставник машинске групе 
предмета

УСЛОВИ: 1. Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове предвиђене одредбама чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019) и Правилником 
о врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација и Машинство 
и обрада метала. Уз пријаву на конкурс кандидати под-
носе: пријавни формулар са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, оригинал (или оверена фотокопија) уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци), оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија 
уверења о неосуђиваности (не старије од 6 месеци), 
уверење да се против њега не води истрага (не старије 
од 6 месеци), радну биографију и телефон за контакт. 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима. Сви 
докази прилажу се у оригиналу и овереној копији. Кан-
дидати попуњаваују пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс доставити на адресу: 
Средња школа „Никола Тесла“ у Лепосавићу, Немањи-
на 29/А, 38218 Лепосавић. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање. Контакт телефон 
школе: 028/83-562.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БЛАГОЈЕ РАДИЋ“

Зупче, 38228 Зубин Поток
тел. 028/478-313

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме наставник 
и стручних сарадника у основној школи; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење се дос-
тавља приликом закључивања уговора о раду); да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 

Наука и образовање
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без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије. Кан-
дидати попуњавају пријаву на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Уз пријаву 
која се попуњава, кандидат треба да приложи: уве-
рење о држављанству, не старије од шест месеци или 
оверену фотокопију, извод из књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, а лица која су 
стекла мастер достављају још и оригинал или оверену 
фотокопију дипломе којом потврђују да имају завршене 
основне академске студије студијског програма; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски језик); доказ да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за дела из члана 139. став 1 тачка 3) Закона 
о о основама система образовања и васпитања. Рок за 
пријављивање на конкурс ј 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве достављати на адресу: 
ОШ „Благоје Радић“ у Зупчу, Зубин Поток 38228 лично 
или путем поште.

ОСНОВНА ШКОЛА „5. ОКТОБАР“
38426 Крушево, Гора

Наставник енглеског језика
УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника треба да 
испуњава услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017,27/18, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) није осуђивано правоснажном 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, одузимањ малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази који се прилажу: 1) потписана 
пријава са биографијом; 2) попуњен пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те; 3) оверена фотокопија дипломе или уверења о сте-
ченој стручној спреми; 4) оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; 5) оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; 6) 
оригинал уверења о неосуђиваности из МУП-а; 7) потвр-
да одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из страног језика (само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). Конкурс се 
објављује преко Националне службе за запошљавање у 
листу „Послови”. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
подношење пријава је осам дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве са доказима достављају се на адресу: 
ОШ „5. октобар”, Улица бб, 38426 Крушево, Гора.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„НЕБОЈША ЈЕРКОВИЋ”

38420 Драгаш

Васпитач у ППП 
УСЛОВИ: послове васпитача, за рад са децом узраста 
од три године до поласка у школу, може обављати лице 
које испуњава услове прописане законом и има одгова-
рајуће образовање - лице на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, мастер струковне студије) и специјалистичке 
струковне студије по прописима који су уређивали висо-

ко образовање у периоду од 10. септембра 2005. године 
до 7. октобра 2017. године; или лице на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; или лице на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање; или изу-
зетно: лице које има средње образовање и године рад-
ног искуства на тим пословима стечено до дана ступања 
на снагу прописа којима се уређује област предшколског 
васпитања и образовања и има дозволу за рад (лицен-
цу); да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19); да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Напред наведени 
докази о испуњености услова за пријем у радни однос 
саставни су део пријаве на конкурс. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
(не старији од 6 месеци) подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат прилаже: потпуну личну и радну 
биографију, са адресом и контакт телефоном - CV; ове-
рену копију дипломе; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству (не старије од од 6 месеци); 
уверење да није осуђиван (уверење МУП-а, не старије 
од 6 месеци); формулар за пријаву на конкурс. Кандидат 
попуњава формулар за пријаву на конкурс на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом доставља школи. Пријаву 
са наведеном документацијом доставити лично секре-
тару школе или путем поште на адресу: ОШ „Небојша 
Јерковић” 38420 Драгаш. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Конкурс је отворен 8 дана 
од дана објављивања у листу „Послови”.

ОШ „СВЕТИ САВА”
Жеровница

38227 Звечан
тел. 028/662-593

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) које се доставља приликом 
закључења уговора о раду; да 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 кривично дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица,запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело примање 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе,против правног саобраћаја, 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом,без обзира на кривичну санкцију за 
које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
ско понашање; да је држављанин Републике Србије. 
Кандидати попуњавају пријаву на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи. Уз 
пријаву кандидат прилаже: уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена копија); диплома о стеченом 
оразовању (оригинал или оверена копија) лица која су 
стекла мастер, прилажу и диплому основних академских 
студија; да зна језик на коме се одвија васпитно-обра-
зовни рад (српски језик). Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“
38216 Бањска, Звечан

рел. 028/669-087

Хигијеничар
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања (основ-
но); поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад у школи; поседовање држављанства 
Републике Србије; да кандидат 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 кривично дело насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на кри-
вичну санкцију, за које није у складу са законом утврђе-
но дискриминаторно понашање; доказ о држављанству 
(уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених); оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Мајстор одржавања
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања 
(средње стручно образовање у трајању од три годи-
не); поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад у школи; поседовање држављанства 
Републике Србије; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривично дело насиље у породици,одузимање мало-
летног лица,запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење,за кривично дело примање 
или давање мита,за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја, 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на кривичну санкцију за 
које није у складу са законом утврђено дискримина-
торско понашање; доказ о држављанству (уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених); 
оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА 
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ И

ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКОГ
СМЕРА КОСОВСКА МИТРОВИЦА
38220 Косовска Митровица, Лоле Рибара 29

Наставник физике
УСЛОВИ: У погледу услова кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања, Законом о раду, Правилником 
о врсти и степену стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији, Правил-
ником о организацији и систематизацији радних места и 
то: да је држављанин Републике Србије; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђиван 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 малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, да зна српски језик, да има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 10/2019), а у 
погледу врсте стручне спреме да испуњава услове про-
писане Правилником о врсти и степену стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у гимназији. Уз попуњени пријавни формулар кандида-
ти треба да приложе следеће доказе: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); диплому или уверење о врсти и степену 
стручне спреме; извод из казнене евиденције (КЕ), које 
издаје надлежна полицијска управа као доказ да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за горе наве-
дена кривична дела, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; кандидат који 
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није стекао диплому на српском језику доставља и доказ 
да познаје језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању на 
српском језику или уверење, односно потврду о положе-
ном испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Докази се подносе у оригиналу 
или овереној фотокопији. Лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС, а потребну документацију 
заједно са одштаманим формуларом достављају школи, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, лично 
или на адресу: Гимназија друштвено-језичког и природ-
но-математичког смера Косовска Митровица, Лоле Риба-
ра 29, 38220 Косовска Митровица. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Решење о избо-
ру кандидата биће донета у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима.

ОШ „СТАЈА МАРКОВИЋ”
Штрпце

Наставник српског језика и 
књижевности

за рад у матичној школи у Штрпцу

Наставник енглеског језика и 
књижевности

за рад у матичној школи у Штрпцу

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у Горњој 

Битињи

УСЛОВИ: на основу члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20), кандидат треба да има образовање 
стечено на студијама другог степена мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области из одгопварајући предмет, 
односно групе предмета, образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања, према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сасрад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 11/16, 2/17 и 3/17), професор српског језика и 
књижевности, професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком, професор српске књижев-
ности и језика, професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, дипломирани филолог српс-
ког језика са јужнословенским језицима, дипломирани 
филолог српске књижевности са јужнословенским књи-
жевностима, професор, односо дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 
професор српскохрватског језика и опште лингвистике, 
професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима, професор српскохрватског језика са источним 
и западним словенским језицима, професор српскохр-
ватског језика и југословенске књижевности за наставу 
у школама у којима се образовно-васпитни рад изводи 
на мађарском, односно на сусинском или румунском 
језику, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску и општу књижевност, професор југосло-
венске књижевности са страним језиком, дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик, дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност, професор 
српског језика и књижевности у одељењима за нацио-
налне мањине, професор српског језика и српске књи-
жевности, дипломирани компаратиста, мастер филолог 
(студијски програми: српски језик и књижевност, српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, српски 
језик, српска књижевност, српска филологија (српски 
језик и лингвистика), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програми: српски језик и књижевност, 
српска књижевност и језик, српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу, српски језик, српска књи-

жевност, српска филологија(српски језик и лингвисти-
ка). Професор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску математику и 
примене, дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику, дипломирани математичар- информа-
тичар, професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са избор-
ним предметом Основи геометрије), дипломирани мате-
матичар - професор математике, дипломирани матема-
тичар - теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), професор хемије- математике, професор гео-
графије - математике, професор физике - математике, 
професор биологије - математике, професор математике 
- теоријско усмерење, професор математике - теоријски 
смер, дипломирани математичар и информатичар. Лица 
која су стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани-мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са положеним 
испитом из предмета геометрија или основи геометрије) 
или двопредметне наставе математике и физике однос-
но математике и информатике. Енглески језик профе-
сор, односно дипломирани филолог за енглески језик и 
књижевност, дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик). Кандидат треба: 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 и 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне болести, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међунард-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад(достављају кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Уз 
пријаву кандидати подносе следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченој струч-
ној спреми; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци или оверену фотокопију; извод из матичне књи-
ге рођених, оргинал или оверену фотокопију; уверење 
из основог суда; уверење из МУП-а; лекарско уверење; 
доказ о познавању српског језика (само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику). Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве Конкурсна комисија неће 
узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са 
потребном документацијом и са одштампаним формула-
ром се достављају школи на адресу ОШ “Стаја Марко-
вић”, 38236 Штрпце. Све информације се могу добити на 
телефон: 0290/70-910.

ГРАЂЕВИНСКО-САОБРАЋАЈНА 
ШКОЛА ПРИШТИНА-ГРАЧАНИЦА

Наставник стручних предмета 
саобраћаја - Моторна возила

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос из члана 139 и 140 ЗОСОВ, и то: 
поседовање одговарајућег образовања, услове пропи-

сане Законом о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС” бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20), у погле-
ду стручне спреме услове прописане Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стучних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада саобраћај („Сл. гл. РС - Пр. гл.” бр. 16/15, 2/17, 
8/17, 16/18, 4/19, 7/19, 9/19), извршена психолошка про-
цена способности за рад са децом и ученицима; поседо-
вање држављанства Републике Србије; знање српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге 
рођених) оригинал; 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; доказ о неосуђиваности и о непостојању дискрими-
наторног понашања, не старије од 6 месеци, оригинал, 
биографија кандидата. Пријаве треба послати на адре-
су: Грађевинско-саобраћајна школа, Приштина-Гра-
чаница, 38205 Грачаница, са назнаком „За конкурс“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона: 038/65-292. Доказ о 
здравственој способности доставља кандидат који буде 
изабран, непосредно пре закључења уовора о раду. У 
поступку одлучивања о избору кандидата конкурсна 
комисија врши избор кандидата које упућује на прет-
ходну психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима. Психолошку процену способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
38213 Прилужје
тел. 028/467-060

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

Наставник технике и технологије
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139. и чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то: да имају одго-
варајуће високо образовање са чланом 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања, лице које је 
стекло одговарајуће образовање на студијама – мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије, на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
о томе као доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена 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 примања 
и давања 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; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву треба да доставе сле-
дећа документа: кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (који у штампаној форми доставља уз пријаву), 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнућа; за кривична дела примања 
и давања 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 (не старије од 6 месеци); 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима (кандидат 
који буде изабран ће накнадно пре закључења угово-
ра доставити лекарско уверење); очитана лична карта. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са доказима о испуње-
ности услова доставити на адресу: Основна школа „Вук 
Караџић“, 38213 Прилужје, са назнаком „За конкурс“. 
Број телефона: 028/467-060.

КРАГУЈЕВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
34227 Баточина, Краља Милана Обреновића 2

тел. 034/6841-659
e mail: office@ssbatocina.edu.rs

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС и 95/18 - аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 
- др. закон, 10/19 и 6/20), односно да: 1) има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Машинство и обра-
да метала („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
16/15, 11/16, 2/17, 3/17, 8/17, 4/18, 18/18, 1/19- исправка 
и 9/19): а) дипломирани машински инжењер; б) мастер 
инжењер машинства, претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије у области машин-
ског инжењерства; 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 
кривича дела примање или давање мита, за кривича 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи, и то: доказ о одговарајућем образовању 
(диплому); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривича дела примање или 
давање мита, за кривича 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 - уверење из МУП-а не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених - са хологра-
мом; уверење о држављанству Р.Србије - не старије од 
6 месеци; доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику 
у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); доказ о испуњености услова да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду. Докази који се прилажу 
морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотоко-
пије. Конкурс спроводи конкурсна комисија формирана 
одлуком директора школе. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
НСЗ применом стандардизованих поступака. Уколико 
је већ извршена психолошка процена способности (у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај 
конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где 
је извршена. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разго-
вор са кандидатима обавиће се у просторијама школе, 
о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс“.

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС и 95/18- аутен-
тично тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 
- др. закон, 10/19 и 6/20), односно да: 1) има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20) 
у складу са Правилником 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. 5/15, 16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Економија, право и администрација 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/15,11/16, 
2/17, 1/19 и 9/19): а) дипломирани економиста; б) мас-
тер економиста, претходно завршене основне академске 
студије у области економије; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривича дела примање или давање мита, 
за кривича 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; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи, и то: доказ о одговарајућем образовању 
(диплому); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 

за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривича дела примање или 
давање мита, за кривича 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 - уверење из МУП-а не старије од 
6 месеци; извод из матичне књиге рођених - са холо-
грамом; уверење о држављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци; доказ о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (уколико кандидат 
није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); доказ о испуњености услова 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) кандидат 
прилаже пре закључења уговора о раду. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени препи-
си/фотокопије. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
формирана одлуком директора школе. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши НСЗ применом стандардизованих поступака. 
Уколико је већ извршена психолошка процена способ-
ности (у периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву 
на овај конкурс), кандидат ће у пријави назначити када 
и где је извршена. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Разговор са кандидатима обавиће се у просто-
ријама школе, о чему ће кандидати бити накнадно оба-
вештени. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горе наведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс“.

Домар/мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - Одлука УС и 95/18 - аутен-
тично тумачење), треба да испуњава следеће услове: 
да има средње образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривича дела примање или давање мита, 
за кривича 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; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља школи, и то: доказ о одговарајућем образовању 
(диплому); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривича дела примање или 
давање мита, за кривича 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 - уверење из МУП-а не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених - са хологра-
мом; уверење о држављанству Р. Србије - не старије од 
6 месеци; доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику 
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у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); доказ о испуњености услова да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду. Докази који се прилажу 
морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотоко-
пије. Конкурс спроводи конкурсна комисија формирана 
одлуком директора школе. Кандидати који буду изабра-
ни у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
НСЗ применом стандардизованих поступака. Уколико 
је већ извршена психолошка процена способности ( у 
периоду од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај 
конкурс), кандидат ће у пријави назначити када и где 
је извршена. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Разго-
вор са кандидатима обавиће се у просторијама школе, 
о чему ће кандидати бити накнадно обавештени. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс“.

ОШ „ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК“
34308 Орашац

тел. 034/6709-090

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених чланом 
139, 140 и 144 ст. 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, наставу разредне наставе може да 
изводи лице са високом стручном спремом, и то: профе-
сор разредне наставе, наставник разредне наставе, про-
фесор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор разред-
не наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу. У 
радни однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: има одго-
варајуће образовање; доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма-прибавља се пре закључења уговора о раду; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за 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; има држављанство Републике Србије; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1. овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе следеће доказе 
о испуњености услова конкурса - оригинал или оверене 
фотокопије не старије од 6 месеци: диплома о стеченом 
образовању, уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених - нови обра-
зац, уверење о неосуђиваности, уверење да није осуђи-
ван и да се против њега не води кривични поступак. 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања у листу „Послови“, на адресу: Основна школа 
„Први српски устанак“, 34308 Орашац, са назнаком: „По 
конкурсу“. Одлука о избору биће донета у законском 
року. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Додатне информације се могу доби-
ти и на телефон 034/6709-090.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ДУГА”
Аранђеловац, Књаза Милоша 178

тел. 034/701-870
e-mail: duga.ar@mts.rss

Васпитач
са високом стручном спремом

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 
113/17), испуњава и посебне услове прописане чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони 
и 10/2019) и то: 1) да има одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или специја-
листичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом; 3) да није осуђивано правнос-
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, 
одузимање малолетног лица, запуштање излостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра 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 васпитно-образовни 
рад.

Васпитач
са вишом стручном спремом

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Сл. 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- 
УС, 113/17), испуњава и посебне услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/2019) и то: 1) да има одговарајуће више 
образовање - васпитач; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примањемита 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 на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар н 
а званично јинтернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја у складу са чланом 154 
став 2 Законао основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони 
и 10/2019). Уз пријавни формулар кандидати треба да 
доставе: биографију оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и закривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом,без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање(издата 
од надлежног МУП-а,оригинал или оверена копија, не 
старија од 6 месеци); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија, не старија од 6 месеци); извод из 

матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); 
доказ да кандидат зна српски језик на којем се оства-
рујеобразовно-васпитни рад доставља кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити лично или поштом, са 
назнаком „За конкурс - са назнаком на које радно место 
кандидат подноси пријаву - не отварати”, на адресу: ПУ„-
Дуга”, Књаза Милоша 178, 34300 Аранђеловац, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
НСЗ „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
34000 Крагујевац, Косовска 8

тел. 034/335-175

Наставник стручних предмета 
машинске струке

6 извршилаца

УСЛОВИ: У складу са чланом 7 Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник“, бр.5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013).

Наставник географије
УСЛОВИ: У складу са чланом 2 Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013).

Наставник стручних предмета 
обраде дрвета

УСЛОВИ: У складу са чланом 5 глава II Обрада дрвета 
Правилника о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Сл. гл. РС - Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011, 8/2011 и 9/2013).

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Култура и уметност

УСЛОВИ: У складу са чланом 18 Правилника о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011 и 9/2013).

Наставник практичне наставе - 
инструктор вожње

УСЛОВИ: У складу са чланом 12, глава I Друмски сао-
браћај Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама („Сл. гл. РС - Просветни гласник” бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 
11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 
5/2011, 8/2011 и 9/2013).

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање и степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс се објављује у публикацији „Послови“ 
Националне службе запошљавања (НСЗ). Конкурс спро-
води Конкурсна комисија именована од стране директо-
ра школе. Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима - 
изабрани кандидат прибавља пре закључења уговора о 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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раду; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: 1) доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци ) оригинал или оверену фотокопију; 2) извод 
из матичне књиге рођених оригинал или оверену фото-
копију; 3) оригинал, оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 4) 
доказ да кандидат није осуђиван 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 
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 доказ да за кандидата није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; (оригинал 
или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 5) 
доказ о знању српског језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад у школи, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику; 6) радну биографију 
(CV). Пријаве са потребном документацијом доставити у 
затвореној коверти са назнаком „За конкурс”, на адресу: 
Средња стручна школа, Косовска 8, 34000 Крагујевац.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3
тел. 034/303-500, 303-533 

Наставник у звање ванредни 
професор, за ужу научну област 
Пословна економија - наставни 
предмет Менаџмент људским 

ресурсима
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне области 
економске науке. Кандидати морају да испуњавају 
општи предуслов у погледу неосуђиваности утврђен 
чл. 72. ст. 4. Закона о високом образовању и чл. 135. 
ст. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу, који доказују 
потврдом надлежног органа (полицијске управе) да 
нису осуђивани за кривична дела прописана наведеним 
прописима. Услови утврђени одговарајућим одредбама 
Закона о високом образовању, Статута Универзитета у 
Крагујевцу, Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу 
за примену, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање и Статута Економског 
факултета у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву на 
конкурс потребно је доставити и: биографију; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рођених; 
оверене фотокопије диплома или уверења којима се 
потврђује стручна спрема; уверење полицијске управе 
органа да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци; уве-
рење суда да против кандидата није покренута истрага и 
да није подигнута оптужница; списак стручних и научних 
публикација, а за кандидате који су у радном односу на 
Економском факултету у Крагујевцу и резултате усвојене 
анкете студената. Правноваљану конкурсну документа-
цију са доказима о испуњености услова конкурса, канди-
дати су обавезни да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве 
са документима, са назнаком „За конкурс“, доставити на 
адресу: Економски факултет, Крагујевац, Лицеја Кнеже-
вине Србије 3.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
34227 Баточина, Улица краља Милана 

Обреновића 6
тел. 034/6841-402

Наставник разредне наставе 
у издвојеном одељењу школе у 

Доброводици
Наставника разредне наставе
у издвојеном одељењу школе у 

Прњавору
УСЛОВИ: Кандидат за наставника разредне наставе 
треба да испуњава услове прописане чланом 139. 140. 
и 142. Закона о основама система образовања и васпи-
тања и то: да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140.и 142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 
10/19 и 6/20) и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. У складу са чланом 142. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министартства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи. Уз 
пријавни формулар кандидати за радно место наставни-
ка разредне наставе достављају следећу документацију: 
1) извод из књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију), 2) уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену фотокопију) не старије од 6 месеци, 3) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, 4) доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина (потврду високошколске 
установе о броју бодова, доказ о положеном испиту за 
лиценцу или доказ о положеним испитима из педагогије 
или психологије, 5)  уверење из МУП-а из казнене 
евиденције, 6) доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику. Закон по члану 142. став. 2 дозвољава да доказ 
под тачком 4) образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина наставник 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 лиценцу.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: кандидат за радно место за дипломираног еко-
номисту за финансијско-рачуноводствене послове мора 
поред општих услова за заснивање радног односа пред-
виђених Законом о раду („Сл. гл. РС” бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аут.тум.) да испуњава и посебне услове за 
пријем у радни однос предвиђене чл. 139 ст. 1 тачка 1), 
2), 3), 4) и 5) Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019 и 6/20) и то да: а) има одговарајуће образовање 
(VII/1) у складу са Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова ОШ “Свети Сава” у Баточини, бр: 
02-251 од 19.03.2018. године и то стечено високо обра-
зовање: на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 

струковним студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, економски смер, б) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; в) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) има држављанство 
Републике Србије; д) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова ОШ “Свети Сава” у 
Баточини, бр: 02-251 од 19.03.2018. године, прописани 
су и поред услова у погледу образовања и следећи усло-
ви: 3 године радног искуства на пословима финансија 
и знање рада на рачунару. Уз пријавни формулар кан-
дидати за радно место за дипломираног економисту за 
финансијско-рачуноводствене послове достављају сле-
дећу документацију: 1) извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију), 2) уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверену фотокопију) 
не старије од 6 месеци, 3) оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, 4) уверење из МУП-а из 
казнене евиденције, 5) потврду установе, послодавца о 
радном искуству на пословима финансија у трајању од 
најмање 3 године, 6) доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику. Проверу рада на рачунару извршиће коми-
сија именована решењем директора. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкуса у пуб-
ликацији НСЗ “Послови”. Пријаве доставити на адресу: 
Основна школа “ Света Сава”, Краља Милана Обрено-
вића 6, Баточина или предати лично школи. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити на број телефо-
на: 034/6841-402.

ОШ ,,ЉУБОМИР-ЉУБА 
НЕНАДОВИЋ”

34302 Раниловић бб 
тел. 034/6748-002

Помоћни радник - чистач просторија
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” број 88/17, 27/18, 10/19) и то: 1) да имају одго-
варајуће образовање-први степен 2) да имају физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
3) да нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) држављанство Републике Србије, 5) 
да знају српски језик. потребна документа: попуњен и 
одштампан пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, оригинал или оверена копија 
дипломе, оригинал уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), оригинал извод из матичне књиге рођених 
(не старији од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве за пријем у радни однос неће бити узете у раз-
матрање. Информације се могу добити на горе наведе-
ној адреси и кандидати могу слати пријаве на исту адре-
су. Рок за доставу пријава је на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближе информације се могу 
добити и код секератара школе на тел. 034/6748-002.
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ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
34240 Кнић

тел. 034/510-118

Секретар школе
УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос: да кандидат 
има одговарајуће образовање; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторско 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Под одговарајућим образовањем се 
сматра високо образовање стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), у складу са 
Законом о високом образовању, почев од 10. септембра 
2005. године и на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приликом пријаве, уз 
попуњен пријавни формулар са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
приложи и: потписану кратку биографију, оригинал/
оверену копију дипломе, уверење о држављанству (не 
старије од шест месеци), уверење о неосуђиваности (не 
старије од шест месеци), доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (у обавези су 
само кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику), извод из матичне књиге рођених. Предност 
имају кандидати са положеним стручни испитом и рад-
ним искуством на пословима секретара. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способност за рад са децом и ученицима. Пријаве на 
конкурс са потребним доказима о испуњавању услова 
подносе се лично или на адресу: Основна школа „Вук 
Караџић”, 34240 Кнић, са назнаком “Пријава на конкурс 
- не отварати”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе, сваког радног дана од 08.00 
до 14.00 часова или на телефон: 034/510-118. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања огласа.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА “СЛОБОДАН МИНИЋ” 

У АРАНЂЕЛОВЦУ
34300 Аранђеловац, Јосифа Панчића 3

тел. 034/6713-393

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc), 
кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Кандидат за радно место наставника треба да 
испуњава услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то да: а) има одго-
варајуће образовање прописано Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Економија, право и администрација из Просвет-
ног гласника број 16/2015-177, 11/2016-545, 2/2017-
5, 1/2019-24, 9/2019-166, б) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 

у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) има држављанство Републике Србије; 
д) зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
тачке 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар, 2. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, 3. доказ да кандидат има обавезно образо-
вање из члана 140. овог закона -образовање из психо-
лошких, 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 методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са европским системом преноса бодова (уверење или 
потврда); за кандидате који ово образовање не поседују, 
у складу са чланом 142. став 2. наставник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу, 4. доказ из казнене евиденције МУП-а да 
кандидат није осуђиван за кривична дала наведена у 
условима из члана 139. Закона (оригинал или овере-
на копија), 5. уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија), 6. доказ одговарајуће високошколске 
установе о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад, уколико образовање није стечено на 
српском језику, 7. извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена копија). Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом изабрани 
кандидат ће доставити пре закључивања уговора о раду.

Наставник угоститељске групе 
предмета (практична настава и блок 
настава, предмети Посластичарство 

и Куварство са практичном 
наставом)

3 извршиоца

УСЛОВИ: уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кан-
дидати достављају потребну документацију у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Кандидат за радно место наставника треба да 
испуњава услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то да: а) има одго-
варајуће образовање прописано Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам из Просвет-
ног гласника број 5/2015-1, 16/2015-230, 19/2015-25, 
11/2016-546, 2/2017-5, 13/2018-68, б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; в) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за кога није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; г) има држављанство Републике 
Србије; д) зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачке а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар, 2. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, 3. доказ да кандидат има лиценцу - дозво-

лу за рад (доставља кандидат који поседује лиценцу), 
4. доказ из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван за кривична дала наведена у условима из чла-
на 139. Закона (оригинал или оверена копија), 5. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверена копија), 6. 
доказ одговарајуће установе о познавању језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико образовање 
није стечено на српском језику, 7. извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена копија), 8. доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом изабрани кандидат ће доставити пре закључи-
вања уговора о раду.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, (http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc) кан-
дидати достављају потребну документацију у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у недељном листу 
“Послови”. Кандидат за радно место чистачице треба да 
испуњава услове из члана 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, и то да: а) има одго-
варајуће образовање прописано Правилником о систе-
матизацији и организацији послова у Економско-угос-
титељској школи „Слободан Минић” у Аранђеловцу; 
б) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) није осуђивано правнос-
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 родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
г) има држављанство Републике Србије; д) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из тачке а), в), г) и д) 
достављају се уз пријаву, а доказ о испуњености усло-
ва из тачке б) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар, 
2. оверену фотокопију дипломе о завршеној основној 
школи, 3. доказ из казнене евиденције МУП-а да канди-
дат није осуђиван за кривична дала наведена у услови-
ма из члана 139. Закона (оригинал или оверена копија), 
4. уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија), 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), 6. доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључивања уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање.

ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ”
34000 Крагујевац, Чегарска 3

тел. 034/335-464

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у 

Букуровцу

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чл.139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 
88/2017 и 27/2018-др.закон 10/2019 и 6/2020 ) и то: 
да има одговарајуће високо образовање у складу са 
чл.140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр.88/2017и 27/2018-др.закони, 
10/2019 и 6/2020), као и према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/19); 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица,запуштање и 

Наука и образовање
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злостављање малолетног лица или родоскрвнуће за 
кривична дела примања или давања 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 дискриминаторско пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидат попуњава пријавни формулар који преузима 
на званичној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и са одшампаним пријавним фор-
муларом доставља следећу документацију: 1. оверен 
препис или оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; 2. лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља кандидат који заснује радни однос 
по конкурсу пре закључења уговора о раду; 3. уверење 
о неосуђиваности за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тач. 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
кандидат прибавља у надлежној полицијској управи 
МУП-а - не старије од 6 месеци, у оргиналу или овере-
ној копији, 4. уверење о држављанству РС - оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци, 5. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија), 
6. доказ о знању српског језика као језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи доставља се 
само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Тражена документа достављају се 
у оригиналу или овереној копији лично или послати у 
затвореној коверти на адресу: ОШ “Вук Стефановић 
Караџић”, 34000 Крагујевац, Чегарска 3 са назнаком 
“За конкурс”. Рок за достављање пријава је 8 дана од 
дана објављивања у листу “Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Теле-
фон за информације 034-335-464 (секретар школе).

ОСНОВНА ШКОЛА 
“СЕСТРЕ РАДОВИЋ”

34312 Белосавци
тел. 034/6883-002

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: за наведено радно место, кандидати треба да 
испуњавају следеће услове: услове прописане чланом 
139. и 140 став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања, одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Просвет-
ни гласник“, 11/2012). Поред наведених услова кандида-
ти треба да испуњавају и следеће услове: да је кандидат 
држављанин Републике Србије, да није осуђиван прав-
носнажном 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 родоскрвњење, 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 доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторско понашање, да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, и да испуњава друге услове пред-
виђене Законом о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. 
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију (оверену копију дипломе о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству и уверење 
да нису осуђивани) заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе: Основна 
школа “Сестре Радовић”, 34312 Белосавци, телефон: 
034/6883-002. Рок за подношење пријава по конкурсу је 
8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
34000 Крагујевац, Кумановска 3

тел. 034/301-815

Помоћни радник
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139. Закона о 
сновама ситема образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-други закони и 
10/2019)и то: 1) да имају одговарајуће образовање –
основно образовање; 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајањуод најмање тримесеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; дана ступања на дуж-
ност. Кандидати достављају школи: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интернет странице. 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
заједно са потребном. Документацијом којом се доказује 
испуњеност услова и то: 1. оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; 2. уверење о 
неосуђиваности за кривична дела из члана 139 .став 
1. тачке 3) Законом о основама система образовања и 
васпитања – не старије од 6 месеци и то : - уверење 
из надлежне службе Министарства унутрашњих посло-
ва да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела наведена у условима; уверење осно-
вног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога - за наведена кривична 
дела; 3. уверење о држављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци; 4. извод из матичне књиге рођених 
- не старије од 6 месеци; 5. доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма - не старије од 6 месеци, доставља изабрани канди-
дат пре ступања на дужност. Рок за подношење пријава 
на конкурс за избор директора школе је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс се подносе у 
затвореним ковертама са назнаком „Конкурс за помоћ-
ног радника“ препорученом поштом на адресу: Основна 
школа „Светозар Марковић”, Кумановска 3, 34000 Кра-
гујевац. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе сваког радног дана у времену 
од 9 до 13 часова и/или преко телефона: 034/301-815. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Школа нема обавезу враћања документа-
ције пријављеном кандидату.

ДРУГА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 2

e-mail: drugagim@kg.ac.rs

Наставник математике и рачунарства 
и информатике

Наставник немачког језика
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања про-
писаног чл. 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др.
закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС” бр. 15/13, 
11/16, 2/17, 11/17, 13/18 и 7/19); знање српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад; 
поседовање држављанства Републике Србије; неос-
уђиваност 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 родоскрнуће, 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; поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и дос-
тављају: уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђи-
ваности; оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверен препис или овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике и дру-
га лица која могу засновати радни односбез положеног 
одговарајућег испита); доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад осим кандидата 
који су одговарауће образовање стекли на том језику). 
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс” или 
доставити лично. Рок за достављање документације је 
осам дана од дана објављивања у листу “Послови”.

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

4 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, први 
степен стручне спреме, односно завршена основна шко-
ла прописана Правилником о организацији и системати-
зацији послова у Другој крагујевачкој гимназији; знање 
српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; поседовање држављанства Републике 
Србије; неосуђиваност правоснажном 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; поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и дос-
тављају: уверење о држављанству Републике Србије; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о неосуђива-
ности; оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; доказ о знању језика на којем 
се остварује образовно-васпитни рад осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том језику. 
Лекарско уверење се доставља пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који су изабрани у ужи избор упућују 
се на психолошку процену коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати 
на горе наведену адресу са назнаком „За конкурс” или 
доставити лично. Рок за достављање документације је 
осам дана од дана објављивања у листу “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
,,МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА“

34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 88
тел. 034/711-515 лок.13

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених у члану 24 Закона о раду (,,Сл. глас-
ник РС“ бр. 24/2005, 61/2006, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), кандидати за радна места од ред.бр. 1 до 
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ред.бр. 4 треба да испуњавају и посебне услове пред-
виђене одредбама члана 139 до 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019), Правилником о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основној 
школи (,,Сл. гласник - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 13/2017, 
13/2018). Поред пријаве за пријем у радни однос на 
неодређено време фотокопију очитане личне карте, 
радне биографије кандидати достављају и следећа 
документа: 1.1. диплому или уверење о стеченом висо-
ком образовању на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године (7/1 
степен стручне спреме одговарајуће врсте занимања) 
или о стеченом академском називу мастер на студијама 
другог степена за наставнике из члана 140 став 1 и 2 
Закона, 2. уверење или потврда да кандидат 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 по 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, а уколико су 
испуњени услови из члана 142 став 4 Закона, сматра да 
има образовање из члана 142 ст.1 Закона. 2. извод из 
матичне књиге рођених, 3. уверење о држављанству 
РС, 4. уверење о неосуђиваности из надлежног осно-
вног суда, 5. уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном 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 
малолелетног лица или родоскрвнуће , за кривична 
дела примања или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторско понашање – доку-
мент се прибавља из казнене евиденције у надлежној 
ПУ МУП-а, 6. да зна српски језик, 7. уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима односно уверење о здравственом 
стању  од надлежне службе медицине рада које се под-
носи непосредно пре закључења уговора о раду. Канди-
дати потребну документацију достављају школи заједно 
са попуњеним пријавним формуларем који се налази 
на званичној интернет страници министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Психолошку процену 
способности кандидата за наставника за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Наведени 
документи подносе се као оверене фотокопије не ста-
рије од 6 месеци. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
за пријем у радни однос неће бити узети у разматрање. 
Пријаве за пријем у радни однос са доказима о испуња-
вању услова конкурса достављају се у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање, на адресу: ОШ 
„Милан Илић Чича“ Аранђеловац, Књаза Милоша 88, 
34300 Аранђеловац, са назнаком „По конкурсу“. Теле-
фон за информације: 034/711-515 локал 13.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ”
34307 Стојник

тел. 034/6707-231
e-mail: osstojnik@ptt.rs

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање у складу са чла-
новима. 140, 142, 143 и 144.Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способностзарадсадецом и ученицима; 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће,за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-

де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом без 
обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви 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. тачке 1), 3) и 5) овог 
члана саставн су део пријаве на конкурс, а доказ из ста-
ва 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Лекарско уверење прилаже кандидат 
који буде изабран на конкурсу, а пре закључења угово-
ра о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни 
формулар (налази се на сајту Министарства просвете) 
доставити: биографију-ЦВ (са назнаком броја телефо-
на), оверену копију дипломе о стеченој стручниој спре-
ми, оригинал или оверену копију уверења о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену 
копију извода из матичне књиге рођених, потврду о 
некажњавању надлежне полицијске управе (не ста-
рију од 3 месеца), оверену копију доказа о положеном 
испиту за лиценцу или уверења о положеном стручном 
испиту,очитану личну карту, доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења уговора о 
раду. У току трајања поступка одлучивања о избору кан-
дидата, Конкурсна комисија врши ужи избор кандидата, 
који се у року од 8 дана од истека рока за подношење 
пријава упућују на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему ће кан-
дидати бити благовремено обавештени. Сва документа 
се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у обзир. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити преко телефона 034/6707-231. Пријаве 
на оглас и потребну документацију заједно са пријавним 
формуларом слати на адресу школе: ОШ “Вук Караџић”, 
Стојник са назнаком „За конкурс”.

ГИМНАЗИЈА „МИЛОШ САВКОВИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1

тел. 034/711-051

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени 
су чланом 139, чланом 154. став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања(„Сл. гласник РС” 
бр.10/19) и то: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање 1) професор, односно дипломирани филолог за 
српскохрватски језик и југословенску књижевност; (2) 
професор, односно дипломирани филолог за југосло-
венску књижевност и српскохрватски језик; (3) профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; (4) професор срп-
скохрватског језика са јужнословенским језицима; (5) 
професор југословенске књижевности и српског језика; 
(6) професор југословенске књижевности са страним 
језиком; (7) професор српског језика и књижевности; 
(8) професор српске књижевности и језика; (9) про-
фесор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу; (10) дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; (11) дипломирани филолог за српски 
језик и књижевност; (12) дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима; (13) мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; 
Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу; Српска филологија: српски 
језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност); (14) мас-
тер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски 
језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књи-
жевност и језик; Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу; Српска филологија: српски језик и линг-
вистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност). Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским програ-

мима Српски језик и 2 књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са компаратисти-
ком; Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистика. 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну 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 родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних 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 је држављанин Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни 
формулар који се налази на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, потребно је поднети 
следећа документа: кратку биографију, диплому о сте-
ченом образовању, држављанство Републике Србије 
( не старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених, извод из казнене евиденције МУП-а РС( не ста-
рије од шест месеци) прибавља кандидат. Доказ о пси-
хичкој, физичкој, и здравственој способности прибавља 
кандидат који буде закључио уговор о раду. Уколико се 
на овај конкурс подносе фотокопије докумената, оне 
морају бити оверене. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа на адресу: Гимназија „Милош Савковић”, Јосипа 
Грушовника 1, 34300 Аранђеловац, телефон 034/711-
051, са назнаком „За конкурс – наставник српског језика 
и књижевности”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос предвиђени су 
чланом 139, чланом 154. став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања(„Сл. гласник РС” бр.10/19) 
и то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 1) да 
има одговарајуће образовање – основно образовање 
(основна школа); 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 родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних 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 је држављанин Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни 
формулар који се налази на сајту Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, потребно је поднети 
следећа документа: диплому о стеченом образовању, 
држављанство Републике Србије ( не старије од шест 
месеци), извод из матичне књиге рођених, извод из 
казнене евиденције МУП-а РС (не старије од шест месе-
ци) прибавља кандидат. Доказ о психичкој, физичкој, и 
здравственој способности прибавља кандидат који буде 
закључио уговор о раду. Уколико се на овај конкурс 
подносе фотокопије докумената, оне морају бити ове-
рене. Пријаве са потребном документацијом доставити 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа на адре-
су: Гимназија „Милош Савковић”, Јосипа Грушовника 1, 
34300 Аранђеловац, телефон 034/711-051, са назнаком 
„За конкурс – чистачица”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће узимати у разматрање.

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1

тел. 034/335-506

Радник на одржавању хигијене
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове из чла-
на 139. Закона о основама система образовања и васпи-

Наука и образовање
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тања и услове предвиђене Правилником о организацији 
и систематизацији послова Прве крагујевачке гимназије. 
Такође, у радни однос сваки од кандидата мора испуња-
вати следеће услове: да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и зравствену способност за 
рад са децом и ученицима - прибавља се пре закључења 
уговора о раду; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 
3), 4) и 5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије (извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству) оригинал или оверену фотокопију - не старије 
од 6 месеци; оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за кривична 
дела: насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 доказ да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал или оверену фото-
копију), не старије од 6 месеци и радну биографију. 
Кандидат (учесник конкурса за пријем у радни однос) - 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају послодавцу. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована од 
стране директора Школе. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија 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 раз-
говор са кандидатима и доноси решење о избору кан-
дидата у року од 8 дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Кандидат незадовољан решењем о 
изабраном кандидату 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 разматра-
ти. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве се подносе непосредно у секре-
таријат школе или препорученом поштом на адресу: 
Прва крагујевачка гимназија, Даничићева 1, 34000 Кра-
гујевац. Додатне информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и преко телефона: 034/335-506.

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ 
ОШТЕЋЕНОГ СЛУХА

34000 Крагујевац, Старине Новака 33
тел. 034/323-662

Дефектолог - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове про-
писане чланом 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања. У радни однос на радном 
месту дефектолог - васпитач може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 9. 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); има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена, безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије и зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат треба да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, 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 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи: 1) уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); 2) извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или фотокопију); 3) оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 4) оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(осим приправника и других лица која могу засновати 
рад¬ни однос без положеног одговарајућег испита); 
5) уверење МУП-а из казнене евиденције (оригинал) о 
неосуђиваности кандидата 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 дискримина-
торно понашање; 6) потврду одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика (достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику); 7) личну 
биографију са контакт подацима кандидата. Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и одштампани пријавни формулар 
заједно са потребном документацијом достављају шко-
ли. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Пријавни фор-
мулар са потребном документацијом се подноси лично 
или се шаље на адресу: Школа са домом за ученике 
оштећеног слуха, Старине Новака 33, 34000 Крагује-
вац. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 034/323-662.

Наставник физичког васпитања
УСЛОВИ: кандидати морају да испуњавају услове 
прописане чланом 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. У радни однос на рад-
ном месту наставник физичког васпитања може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 2. став 1. 

тачка 8) Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у средњим 
школама које остварују наставне планове и програме за 
наглуве и глуве ученике („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 1/97, 9/98, 24/2004 и 2/2009); има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена, безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 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 дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике Србије 
и зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања, односно 
да је стекао 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 стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, уз прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1) уверење о држављанству Републике Србије, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију); 2) извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или фотокопију); 3) оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 4) ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим при-
правника и других лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита); 5) уверење МУП-а 
из казнене евиденције (оригинал) о неосуђиваности 
кандидата 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) 
потврду одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика (достављају само 
кандидати који одговарајуће образовање нису стекли на 
српском језику); 7) личну биографију са контакт пода-
цима кандидата. Кандидати попуњавају формулар за 
пријаву на конкурс на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
одштампани пријавни формулар заједно са потребном 
документацијом достављају школи. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије 
од шест месеци. Пријавни формулар са потребном доку-
ментацијом се подноси лично или се шаље на адресу: 
Школа са домом за ученике оштећеног слуха, Старине 
Новака 33, 34000 Крагујевац. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона: 034/323-662.

Наука и образовање
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КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„КНЕГИЊА МИЛИЦА“

37243 Доњи Рибник
тел. 037/731-134

Наставник италијанског језика и 
књижевности

за рад у матичној школи, са 88% радног 
времена, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 
дана

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи, са 55% радног 

времена, на одређено време ради 
замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидати требају да испуњавају услове про-
писане чл. 139,140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/2017) и то: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017), као и складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС-Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17,1 3/18, 11/19) и 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 дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.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 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких,педагошких и методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи,у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дотављају школи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају и следећу 
документацију:извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију 
не страију од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(потврду високошколске установе о броју бодова,доказ 
о положеном испиту за лиценцу или доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије); уверење 
МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању језика на 
којем изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља уколико одговарајуће образовање 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 угово-
ра о раду (лекарско уверење). Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати 
на горенаведену адресу са назнаком “За конкурс”.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
16251 Печењевце, Воје Митровића 4

тел. 016/791-115

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе: радну биографију; попуњен пријавни фор-
мулар са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; уверење о држављанству Републике 
Србије - оригинал или оверену фотокопију; извод из 
матичне књиге рођених (трајни) - оригинал или ове-
рену фотокопију; доказ о одговарајућем образовању 
предвиђеном чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања (вишу школу економског усме-
рења, односно VI степен стручне спреме); доказ 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- оригинал или оверену фотокопију; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима; доказ о знању српског језика (обавезно за 
кандидате који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Оверене фотокопије не смеју бити старије од шест 
месеци. Конкурсна комисија коју именује директор за 
спровођење конкурса, утврдиће испуњеност услова за 
пријем у радни однос кандидата из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену за рад са децом и 
ученицима. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене, након чега ће обавити разговор са канди-
датима са листе. Решење о избору кандидата комисија 
доноси у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу 
предати непосредно школи или преко поште на адресу 
школе. Све информације у вези са огласом можете доби-
ти на телефон: 016/791-115.

ОШ “СИНИША ЈАНИЋ”
16210 Власотинце, Михајла Михајловића 1

тел. 016/875-147

Шеф рачуноводства
УСЛОВИ: одговарајуће образовање (стечено високо 
образовање на основним академским студијаман у обиму 
од намање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,спе-
цијалистичким академским студијама,специјалистичким 
струковним студијама,односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10.септембра 2005. 
год.) психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;уверење о држављанству; 
знање српског језика.

ОСТАЛО: докази о испуњености услова: кандидати 
подносе одштампани и попуњен пријавни формулар 
са званичне странице Министарства просвете,науке 
и технолошког развоја.Уз пријавни формулар канди-

дати достављају школи следећу докуметацију: кратку 
биографију; оверену фотокопију дипломе; уверење о 
држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену копију); извод из матичне књиге рођених, са 
холограмом, оригинал или оверену копију; уверење о 
неосуђиваности не старије од 6 месеци(озвод из казне-
не евиденције МУП-а); лекарско уверење доставља иза-
брани 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”. Неблаго-
времене, непотпуне и неуредне пријаве неће се размат-
рати. 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 који врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Комисија након пријема резул-
тата психолошке 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 заједно 
са одштампаним и попуњеним формуларом и са потреб-
ним документацијом слати на адресу школе, са назнаком 
“Оглас за радно место шеф рачуноводства”. Сва потреб-
на обавештења могу се доботи код секретара школе, на 
број телефона:064/649-9064.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6
тел. 016/243-244

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним 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.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: попуњени пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије; радна 
биографија /CV; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу); оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о 
неосуђиваности. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Сви 
докази прилажу се у оргиналу или овереној фотокопији. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују се 
на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања  применом стандардизованих поступака 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на кон-
такт телефоне или мејл адресе које су навели у својим 
пријавама. Разговор са кандидатима ће обавити Конкур-
сна комисија у просторијама школе ОШ “Светозар Мар-
ковић” у Лесковцу, ул. Лесковачког Одреда број 6, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени 
на контакт телефон или мејл адресе у својим пријавама. 
Напомена: неблаговремене, непотпуне, неразумљиве 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази, у оригиналу или овереној фотокопији неће 
бити разматране од стране конкурсне комисије. Рок за 
подношење пријаве је осам дана од дана објављивања 
конкурса у листу Националне службе запошљавања 
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“Послови”. Пријаве се подносе на адресу школе. Контакт 
телефон: 016/243-244. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи Конкурсна комисија коју ће директор именова-
ти посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембар бб

тел. 016/3426-161

Помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем 
у радни однос, утврђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/2019, 6/2020), и то: 
1) да имају одговарајуће образовање - основно обра-
зовање (основна школа); 2) да имају физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Потребна документа: оргинал или оверена 
фотокопија дипломе; оригинал уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); оригинал извод из мати-
чне књиге рођених (не старији од 6 месеци); уверење 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса. 
Пријаве са документима којима се доказује испуњеност 
услова конкурса доставити на адресу школе, у затворе-
ној коверти са назнаком “За конкурс”, путем поште или 
лично у канцеларију секретара школе од 08:00 до 14:00 
часова радним данима. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на телефон: 016/3426-161.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ВУКИЦА МИТРОВИЋ”

16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1
тел. 016/255-366

Васпитач
3 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен; одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије и специјалистичке 
академске студије); на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године

Васпитач
20 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен; одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академске 

студије, основне струковне студије и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године 
или више образовање.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен; одговарајуће средње образовање 
здравствене струке у трајању од четири године.

Сарадник - медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту и 

негу
УСЛОВИ: IV степен; одговарајуће средње образовање 
здравствене струке у трајању од четири године; поло-
жен испит за лиценцу; једна година рада у струци.

Службеник за јавне набавке
УСЛОВИ: VII степен; одговарајуће високо образовање 
стечено на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким 
струковним студијама по пропису који је уређивао висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године, или 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; положен стручни испит за служ-
беника за јавне набавке; знање рада на рачунару; три 
године рада у струци.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: VII степен; одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије и специјалистичке 
академске студије); на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

Спремачица
6 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање.

Помоћни кувар у централној кухињи
УСЛОВИ: основно образовање; радно искуство на наве-
деним пословима у трајању од најмање 3 године.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24. Закона о раду (“Сл. глас-
ник РС” бр. 24/2005, 64/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС; 1113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), кандидат треба да испуњава и услове про-
писане чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 и др. закон - даље Закон и 10/2019) и то: да има 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван пра-
воснажном 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 родоскрвнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правне слободе 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; да поседу-
је психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да зна српски језик и језик на 
којем остварује васпитно-образовни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: потписану био-
графију; оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оверена фотокопија уверења о поло-
женом испиту за лиценцу (за радно место сарадник - 
медицинска сестра за превентивну здравствену заштиту 
и негу); потврда о стеченом радном искуству (за радна 
места: медицинска сестра за превентивну здравствену 
заштиту и негу, службеник за јавне набавке и помоћни 
кувар у централној кухињи); оригинал/оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених; оригинал/оверена фото-
копија уверења о неосуђиваности из чл. 139; доказ о 
познавању српског језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад, уколико је неопходан. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 

децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Наведена документа не смеју бити 
старија од 6 месеци, а приложене фотокопије морају 
бити оверене од стране надлежног органа као доказ да 
су верне оригиналу. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања. Потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја слати на адресу: 
ПУ „Вукица Митровић“, Масариков трг С-12/1, Лесковац 
или лично у установу, сваким радним даном од 8 до 14 
часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. За ближе информације о конкурсу 
обратити се Правној служби на телефон: 016/255-366.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „11. ОКТОБАР“

16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24
e-mail: 11.octobar@gmail.com

тел. 016/242-175

Дефектолог наставник
у посебним условима

6 извршилаца

Дефектолог наставник
у посебним условима, за рад у 

продуженом боравку 

Дефектолог наставник
у посебним условима, за додатну 

образовну подршку

Дефектолог наставник
у посебним условима, за превентивно-

корективне вежбе и игре

Наставник предметне наставе
у посебним условима

Стручни сарадник
у посебним условима

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има стечено одговарајуће 
високо образовање из члана 140 а у вези са чланом 
139. став 1. тачка 1) Закона о основама система образо-
ваља и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/17, 27/18- др. 
закон и 10/19) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама за уче-
нике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и 
11/16). Послове дефектолога наставника у посебним 
условима може да обавља лице дипломирани дефекто-
лог-олигофренолог, мастер дефектолог - олигофрено-
лог; послове наставника предметне наставе у посебним 
условима може да обавља дипломирани дефектолог- 
олигофренолог, мастер дефектолог- олигофренолог и 
мастер психолог и послове стручног сарадника педагога 
може да обавља дипломирани дефектолог-олигофрено-
лог, мастер дефектолог-олигофренолог и мастер педа-
гог. Наставници, поред предвиђене стручне спреме 
морају поседовати уверење о стручној дефектолошкој 
оспособљености за рад са ученицима ометеним у раз-
воју са факултета за специјалну едукацију и рехабилита-
цију и потврду о радном искуству најмање годину дана 
рада у школи у којој се образују и васпитавају ученици 
са сметњама у развоју; као и да има: психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
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 санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; има 

Наука и образовање
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држављанство Републике Србије; зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију заједно са одштам-
паним формуларом достављају школи. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају следећу документа-
цију: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем високом образовању; 
уверење о стручној дефектолошкој оспособљености за 
рад са ученицима ометеним у развоју, потврду о рад-
ном стажу у школи за ученике лако ментално ометене 
у развоју, оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу - дозволу за рад, 
уколико кандидат има лиценцу; извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверену фотокопију; уверење из 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора 
- не старије од 6 месеци; уверење из казнене евиден-
ције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања - не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству - оригинал или оверена фото-
копија; знање српског језика на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад - уколико образовање није стечено 
на српском језику - доказ одговарајуће високошколске 
установе за издавање таквих докумената.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (налази се на сајту 
Министарства просвете) кандидат доставља и биограф-
ске податке, односно радну биографију (CV), тачну адре-
су пребивалишта и актуелни број фиксног или мобилног 
телефона, очитану личну карту. У поступку одлучивања 
о избору кандидата комисија врши ужи избор кандида-
та које упућује на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима, коју врши надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење као доказ доставља кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријаве 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се подносе непосредно или путем 
поште на напред наведену адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа канди-
датима.

ГИМНАЗИЈА
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Наставник предметне наставе - 
рачунарства и информатике

2 извршиоца

Наставник предметне наставе - 
математике

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др. 
закони, 10/2019 и 6/2020); да има одговарајуће образо-
вање из чл. 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања које су стекли: а) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдиц-
сиплинарне студије другог степена које комбинују цели-
ну 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) б) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; кандидати треба да 
испуњавају услове у погледу врсте образовања у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснажном 

пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања 
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; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају докази о 
испуњености услова: диплома о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци) и извод из матичне књиге рођених (документа 
се достављају у оригиналу или у овереној фотокопији). 
Уколико кандидат није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ да је положио испит из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе. Доказ да лице 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима подноси се 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 формуларом, достављају школи у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија коју именује директор. Решење 
о избору кандидата донеће се у складу са чланом 154. 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати који буду ушли у ужи избор, упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавнаја применом стандардизованих поступака. Сва 
додатна објашњења кандидати могу добити путем теле-
фона: 016/212-218. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова слати на адресу: Гимназија Лесковац, Косте Ста-
менковића 15, 16000 Лесковац.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„БОШКО КРСТИЋ“

16205 Бојник, Стојана Љубића2
тел. 016/821-162

Руковалац пољопривредним 
машинама

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018-др.закон и 10/2019) 
и то: 1) да имају одговарајуће образовање - III или IV 
степен стручне спреме; 2) да имају физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дикриминаторно 
понашање;4) држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Додатни услов је положен возачки 
испит Б категорије. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете и са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља и следећу документацију: оригинал или оверена 
копија дипломе, оригинал уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оригинал извод из матичне књи-
ге рођених (не старије од 6 месеци), уверење да није 
осуђиван за наведена кривична дела. Уверење о здрав-
ственој спoсобности за рад са децом и ученицима иза-
брани кандидат прибавља од службе медицине рад, пре 
закључења уговора о раду. Возачка дозвола Б катего-
рије. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Информације се могу добити на горе наведеној 
адреси и кандидати могу слати пријаве на исту. Рок за 

доставу пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Ближе информа-
ције се могу добити код секретара школе и на наведени 
број телефона.

Професор српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању радног 
односа предвиђених Законом о раду, кандидат треба да 
испуњава услове за заснивање радног односа предвиђе-
не чланом 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18 и 10/19), 
посебне услове у погледу стручне спреме за радна мес-
та предвиђена Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 5/19, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 
3/2003, 8/2003, 11/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013, 6/2014, 
5/2015 - др. Правилници 8/2015, 2/17-др. правилник) 
и Правилником о систематизацији радних места у Тех-
ничкој школи “Бошко Крстић” Бојник. За радно место: 
професор српског језика и књижевности и остала зани-
мања у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама, образовно-васпитни рад у школи 
могу да обављају наставник и стручни сарадник који су 
стекли одговарајуће високо образовање у смислу члана 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
и образовања. Кандидат треба да има: 1) одговарајуће 
стечено високо образовање у смислу члана 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то:1. студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета;2, студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне , мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, б) на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4(четири) године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. Лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 овог 
члана мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу премета; 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање.4)да 
имају држављанство Републике Србије, 5) знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно васпитни 
рад. Наведени услови доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова 1, 3, 4 и 5 саставни су део прија-
ве на конкурс, а испуњеност услова 2 пре закључивања 
уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те и са отштампаним пријавним формуларом доставља 
и следећу документацију: диплому (уверење) о одго-
варајућем образовању (оригинал или оверену фото-
копију), уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену фотокопију), извод из матичне књиге рођених 
(оригинал, не старији од 6 месеци) уверење да канди-
дат није кажњаван за горе наведена дела (оригинал или 
оверену фотокопију). У пријави на конкурс кандидат 
треба да наведе тачну адресу и контакт телефон. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
и доноси Решење у смислу члана 154 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор у року прописаном чланом 
154 ЗОСОБ-а шаљу се на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Пријаву поднети у 
року од 8 (осам) дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”, лично код секретара школе (8-15 часо-
ва), или поштом на адресу: Техничка шпкола „Бошко 

Наука и образовање
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Крстић”, Стојана Љубића, 16205 Бојник, са назнаком “За 
конкурс”. Ближе информације се могу добити на теле-
фон 016/821-162. Неблаговремене и неуредне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац
тел. 016/782-203

Чистачица
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање - завршена основна 
школа, први ниво; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе криивчних 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; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
попуњени пријавни формулар који се налази на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије; оверена фото-
копија дипломе/сведочанства којим се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених (на новом обрасцу); оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству; уве-
рење о неосуђиваности. Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и који испуњавају услове за оглашено радно 
место, упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени на контакт телефоне или мејл адресе које су 
навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће 
обавити Конкурсна комисија у просторијама ОШ „Бран-
ко Радичевић“ у Брестовцу, Вука Караџића 1, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на 
контакт телефоне и мејл адресе које су навели у својим 
пријавама.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, непотпуне и неразумљи-
ве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази, у оригиналу или овереној фотокопији неће 
бити разматране од стране Конкурсне комисије. Рок за 
подношење пријаве: осам дана од дана објављивања 
конкурса у листу Националне службе за запошљавање 
“Послови”. Пријаве се подносе на горе наведену адре-
су школе. Контакт телефон: 016/782-206. Конкурс за 
пријем у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју 
ће директор именовати посебним решењем. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Спремачица - помоћни радник
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за пријем 
у радни однос утврђене чланом 149 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019): да има одго-
варајуће образовање - основно образовање (основна 
школа); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности и за рад са децом и ученицима; неосуђи-

ваност правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
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 да за канида-
та није у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике србије; извод 
из матичне књиге рођених; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака 1), 3), 4) и 5) су сас-
тавни део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Потребно је 
да кандидати попуне пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства и одштампаног зајед-
но са потребном документацијом о испуњености усло-
ва доставе установи. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити преко теле-
фона: 016/855-006. Уз пријавни формулар са званичне 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидат треба да достави: доказ о стеченом 
образовању, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), уверење да није осуђиван за наведена кри-
вична дела, биографију са кретањем у служби. Знање 
српског језика кандидат доказује сведочанством о завр-
шеном основном образовању и васпитању. Уверење о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
изабрани канидат прибавља од службе медицине рада, 
пре закључења уговора о раду. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања на сајту НСЗ и у публикацији 
„Послови“. Документација се подноси у оригиналу или 
овереној копији (оверава код јавног бележника). Прија-
ве са документацијом слати на адресу школе: Основна 
школа „Радоје Домановић“, 16232 Бошњаце, са назна-
ком „За конкурс“. Непотпуна документација неће бити 
узета у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” 

16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6
тел. 016/243-244

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: на основу члана 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник” 
бр. 88/17 и 10/19), кандидат треба да има образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу 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 пдагошких 
наука, образовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139. став 
1. тачка 3) ЗОС-а; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: потписана пријава са биографијом; попуњени 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја Републике Србије; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о нео-
суђиваности. Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду.

Чистач
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање - завршена 
основна школа; да има психичку, физичку и здравствену 

способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139. став 1. тачка 3) ЗОС-а; држављанство Репу-
блике Србије; да зна српки језик.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом; попуњени пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије; оверена фотокопија дипломе - сведо-
чанства којом се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених 
(на новом обрасцу); оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); уве-
рење о неосуђиваности. Сви докази прилажу се у ориги-
налу или фотокопији која је оверена код јавног бележ-
ника (изузетно у градовима или општинама у којим нису 
именовани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основном суду, судским јединицама). Као 
доказ могу се приложити и фотокопије докумената која 
су оверена пре 1. марта 2017. године. Кандидати чије 
су пријаве благовремене, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место, упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака о чему ће учесници конкур-
са бити обавештени на контакт адресе које су навели у 
својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се обави-
ти у просторијама ОШ “Светозар Марковић” у Лесковцу, 
Лесковачког одреда 6, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на бројеве контакт телефо-
на или мејл адресе, које су навели у својим пријавама. 
Напомена: неблаговремене, непотпуне, неразумљи-
ве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини, суду или код јавног бележника биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. Овај оглас се објављује 
у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање. Рок за подношење пријаве је осам дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ВОЖД КАРАЂОРЂЕ” 

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Наставник предметне наставе - 
наставник математике

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 139. 
и 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања и према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи за 
наставника математике, без обзира на радно искуство, 
док кандидат за послове чистачице мора да има завр-
шену основну школу - први степен, без обзира на радно 
искуство; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са ученицима; 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 насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања мита или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 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 на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају се докази о 
испуњености услова: оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења о дипломирању, ако није издата 
диплома, односно сведочанство о завршеној основној 
школи; оригинал уверења о неосуђиваности; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених; да је диплома или 
уверење издато на српском језику, односно потврда 
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установе која је издала диплому да је кандидат пра-
тио наставу на српском језику. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром и кратком биографијом достављају школи у року од 
осам дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија именована одлу-
ком директора. Решење о избору кандидата по објавље-
ном конкурсу у листу “Послови” донеће се у складу са 
чланом 154. Закона о основама система образовања и 
васпитања. Сва додатна обавештења могу се добити 
путем телефона: 016/284-611 од 8 до 14 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ВАСА ПЕЛАГИЋ” 

16000 Лесковац, Васе Пелагића 5
тел. 016/3436-280

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да поседује одговарајуће образовање - ниво 1. - основно 
образовање и васпитање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС. Уз одштампан пријавни фор-
мулар кандидати достављају и радну биографију; све-
дочанство о завршеној основној школи у оригиналу или 
овереној фотокопији; извод из матичне књиге рођених 
са холограмом, у оригиналу или овереној фотокопији; 
уверење о држављанству, у оригиналу или овереној 
фотокопији; оригинал или оверену фотокопију доказа 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања (не старије од 6 месеци). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад 
доставља се пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом (лекарско уверење). Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју именује директор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
и обавља разговор са кандидатима са листе. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама школе 
ОШ “Васа Пелагић” у Лесковцу, о чему ће кандидати 
бити накнадно обавештени. Комисија доноси решење о 
избору кандидата у року од осам дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за пријављивање је 
10 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве послати на адресу шко-
ле, или непосредно предати, радним данима од 8 до 12 
часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, путем телефона: 016/3436-280.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА 
ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-961

e-mail: direktortusle@gmail.com

Наставник посластичарства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано 

чл. 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.зако-
ни и 10/2019, у даљем тексту Закон) и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник, бр. 5/2015 и 16/2015).

Наставник куварства
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано 
чл. 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.зако-
ни и 10/2019, у даљем тексту Закон) и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Трговина, угоститељство и туризам (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник, бр. 5/2015 и 16/2015).

Помоћни радник - хигијеничар
УСЛОВИ: одговарајуће образовање прописано чл. 139. 
Закона. услови за сва радна места: да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Напомена: уколико кандидат не поседу-
је лиценцу за наставника, образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, 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 наставника.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар за конкурс, који се 
преузима са интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
следећа документа којим доказују да испуњавају услове 
конкурса; диплому или уверење о завршеном одгова-
рајућем образовању (оверена фотокопија), краћу био-
графију, уверење из МУП-а да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из члана 
139. став 1. тачка 3. Закона; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); доказ о знању српског језика (кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку не подносе овај доказ). Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима се подно-
си пре закључења уговора о раду. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у року од 8 дана од дана 
објаљивања, на адресу школе. Достављена документа 
се неће враћати. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“СЛАВКО ЗЛАТАНОВИЋ”

16204 Мирошевце
тел. 016/3487-242

Домар
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове 
предвиђене чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има средњу школску спре-
му или звање квалификованог радника машинске, грађе-
винске или електро струке; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 

правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар који преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
и уз исти доставља: сведочанство или оверен препис 
- копију; уверење о неосуђиваности надлежне поли-
цијске управе МУП-а, уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о познавању језика, 
само уколико кандидат није завршио школовање на срп-
ском језику. Лекарско уверење о физичкој, психичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља кандидат при заснивању радног односа, пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се могу доставити 
лично или на адресу школе, са назнаком “За конкурс”. 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ “11. ОКТОБАР” 

16000 Лесковац, Кајмакчаланска 24
e-mail: 11.octobar@gmail.com

тел. 016/242-175

Дефектолог наставник у посебним 
условима

Наставник предметне и практичне 
наставе у посебним условима - 

хемија и неметали (предмети из ове 
области)

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има стечено одговарајуће 
високо образовање из члана 140. а у вези са чланом 
139. став 1. тачка 1) Закона о основама система образо-
ваља и васпитања („Сл. гласник РС”, бр.88/17, 27/18- др. 
закон и 10/19) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС- Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18) и Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама за уче-
нике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12 И 
11/16). Послове дефектолога наставника у посебним 
условима може да обавља лице дипломирани дефекто-
лог-олигофренолог, мастер дефектолог - олигофрено-
лог; послове наставника предметне наставе у посебним 
условима-Хемија и неметали (предмети из ове области) 
може да обавља дипломирани дефектолог-олигофрено-
лог, мастер дефектолог - олигофренолог и дипломира-
ни технолог-мастер технолог. Наставници, поред пред-
виђене стручне спреме морају поседовати уверење о 
стручној дефектолошкој оспособљености за рад са уче-
ницима ометеним у развоју са факултета са специјалну 
едукацију и рехабилитацију и потврду о радном искуству 
најмање годину дана рада у школи у којој се образују 
и васпитавају ученици са сметњама у развоју; као и да 
има: психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену санкцију и за 
које није у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају следећу 
документацију: оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; уверење о стручној дефектолошкој оспособље-
ности за рад са ученицима ометеним у развоју, потврду о 
рандом стажу у школи за ученике лако ментално омете-
не у развоју, оверен препис или оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за лиценцу- дозволу за рад 
уколико кандидат има лиценцу; извод из матичне књиге 
рођених- оригинал или оверену фотокопију; уверење из 
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суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра- не старије од 6 месеци; уверење из казнене евиден-
ције МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања- не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству- оригинал или оверена фото-
копија; знање српског језика на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад- уколико образовање није стечено 
на српском језику- доказ одговарајуће високошколске 
установе за издавање таквих докумената.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар (налази се на сајту 
Министарства просвете) кандидат доставља и биограф-
ске податке, односно радну биографију (CV), тачну адре-
су пребивалишта и актуелни број фиксног или мобилног 
телефона, очитану личну карту. У поступку одлучивања 
о избору кандидата комисија врши ужи избор кандида-
та које упућује на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима, коју врши надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење као доказ доставља кан-
дидат који буде изабран, пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријаве 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаве се подносе непосредно или путем 
поште на напред наведену адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа канди-
датима.

СРЕДЊА ШКОЛА „ГРДЕЛИЦА“
16220 Грделица, 29. новембра бб

тел. 016/3426-161

Помоћни радник
УСЛОВИ: кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос, утврђене чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/2019, 
6/2020), и то: 1) да имају одговарајуће образовање 
- основно образовање (основна школа); 2) да имају 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за 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 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Потребна документа: оргинал 
или оверена фотокопија дипломе; оригинал уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал извод 
из матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци); 
уверење из казнене евиденције МУП-а да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
не старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса. 

ОСТАЛО: Пријаве са документима којима се доказује 
испуњеност услова конкурса доставити на адресу шко-
ле, у затвореној коверти са назнаком “За конкурс”, путем 
поште или лично у канцеларију секретара школе, од 
08.00 до 14.00 часова, радним данима. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 016/3426-161.

ЛОЗНИЦА

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ“
15300 Лозница, Филипа Кљајића 45

тел. 015/877-202

Наставник математике
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019, 
6/2020) и има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 и чл. 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС - Просветни”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/2019). Члан 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
прописује услове за пријем у радни однос, односно да у 
радни однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пре-судом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из 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 уго-
вора о раду.У складу са чланом 142 став 1 и 2 Закона, 
обавезно образовање лица из члана 140. овог закона је 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова. Образовање из става 1. овог члана, 
наставник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу.Послове наставника математике могу обавља-
ти лица која су стекла звање : 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 матема-
тичар - примењена математика; дипломирани матема-
тичар - математика финансија (са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани информатичар; мас-
тер математичар; мастер професор математике; мас-
тер професор математике и физике;мастер професор 
математике и информатике; мастер професор физике 
и математике; мастер професор информатике и мате-
матике; дипломирани професор математике-мастер; 
дипломирани математичар - мастер; дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије); дипломирани математичар - про-
фесор математике; дипломирани математичар - тео-
ријска математика; дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом Основи геометрије); професор 
хемије - математике; професор географије - математи-
ке; професор физике - математике; професор биологије 
- математике; професор математике - теоријско усме-
рење; професор математике - теоријски смер; дипло-
мирани математичар и информатичар; дипломирани 
математичар - механичар; мастер професор предметне 
наставе. 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 

положеним испитом из предмета геометрија или осно-
ви геометрије) или двопредметне наставе математике и 
физике односно математике и информатике.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може наћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја а 
потребну документацију, заједно са пријавним форму-
ларом и кратком биографијом достављају школи и то: 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фото-
копија не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (са холограмом или оверена фотокопија); ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченом обра-
зовању; оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу(за кандидате који 
поседују наведени доказ); лекарско уверење да лице 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима-доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду; извод из казнене евиден-
ције МУП -а надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дело примања или давања 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 (оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 
месеци); потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Пријаве са потребном документацијом доставити 
поштом или лично у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, са назнаком „Конкурс - не отварај”, на 
адресу школе. Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежне установе неће се узимати у разматрање као и 
неблаговремене и непотпуне пријаве.

ОШ “КАДИЊАЧА”
15300 Лозница, Генера Јуришића 1

тел. 015/ 878-740

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу у матичној 

школи

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр10/2019) и услове пред-
виђене Правилником о врсти стручне спреме за настав-
нике и стручне сараднике у основној школи. Уз пријаву 
на конкурс доставити: диплому; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; лекарско 
уверење; уверење да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, 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 дискрими-
наторно понашање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање, као ни неоверене фото-
копије докумената, односно оригинали старији од шест 
месеци. Пријаве са доказима о испуњености услова кон-
курса се достављају адресу школе. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа.

ГИМНАЗИЈА „ВУК КАРАЏИЋ”
15300 Лозница, Гимназијска 5

тел. 015/875-923

Наставник рачунарства и информати
УСЛОВИ: (1) професор информатике, односно дипломи-
рани информатичар; (2) професор математике, односно 
дипломирани математичар, смер рачунарство и инфор-
матика; (3) дипломирани инжењер електротехнике, сви 
смерови осим енергетског; (4) дипломирани инжењер 
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електронике, сви смерови осим индустријске енергети-
ке; (5) дипломирани инжењер за информационе систе-
ме, одсеци за информационе системе и информационе 
системе и технологије; (6) дипломирани инжењер орга-
низације за информационе системе, одсеци за информа-
ционе системе и информационе системе и технологије; 
(7) дипломирани инжењер организационих наука, одсе-
ци за информационе системе, информационе системе и 
технологије, одсек за управљање квалитетом; (8) дипло-
мирани инжењер информатике, односно дипломирани 
инжењер рачунарства; (9) дипломирани економист, сме-
рови: кибернетско-организациони, економска статисти-
ка и информатика, економска статистика и кибернетика, 
статистика и информатика или статистика, информатика 
и квантна економија; (10) дипломирани информатичар; 
(11) дипломирани информатичар - пословна инфор-
матика; (12) дипломирани информатичар - професор 
информатике; (13) дипломирани информатичар - мас-
тер; (14) дипломирани професор информатике - мас-
тер; (15) дипломирани информатичар - мастер пословне 
информатике; (16) дипломирани инжењер организацио-
них наука - мастер, студијски програм Информациони 
системи и технологије; (17) мастер математичар; (18) 
мастер информатичар; (19) мастер инжењер електро-
технике и рачунарства; (20) мастер инжењер информа-
ционих технологија; (21) мастер инжењер организацио-
них наука (студијски програм Информациони системи и 
технологије или Софтверско инжењерство и рачунар-
ске науке); (22) мастер професор информатике и мате-
матике; (23) мастер инжењер софтвера; (24) мастер 
инжењер информационих технологија и система; (25) 
мастер професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет). Лица из става 1. 
ове тачке која су стекла академско звање мастер, морају 
имати, у оквиру завршених студија, положено најмање 
пет информатичких предмета (од тога најмање један 
из области Програмирање и најмање један из области 
Објектно оријентисано програмирање) и најмање три 
предмета из области Математика, што доказују потвр-
дом издатом од стране високошколске установе. Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из предмета 
Рачунарство и информатика може да изводи и лице које 
је стекло академско звање мастер, а у оквиру заврше-
них студија има положених најмање пет информатичких 
предмета (од тога најмање један из области Програми-
рање и најмање један из области Објектно оријентиса-
но програмирање) и најмање три предмета из области 
Математика. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета Рачунарство и информатика може 
да изводи и лице које је на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, сав-
ладало програм рачунарства и информатике у трајању 
од најмање четири семестра. Уколико школа преузи-
мањем или конкурсом не заснује радни однос са лицем 
које испуњава услове из ст. 1, 3. и 4. ове тачке, наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада за предмет 
Рачунарство и информатика могу да изводе и лица која 
су стекла стручни назив струковни специјалиста, ако 
у оквиру завршених студија имају положено најмање 
пет информатичких предмета (од тога најмање један 
из области Програмирање и најмање један из области 
Објектно оријентисано програмирање) и најмање два 
предмета из једне или две следеће области - Матема-
тика или Теоријско рачунарство. Испуњеност услова из 
ст. 3-5. ове тачке утврђује министарство надлежно за 
послове образовања, на основу наставног плана и про-
грама студија, односно студијског програма.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове из. 
чл. 139, 140,142 и 143 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017); 
да испуњавају услове у погледу стручне спреме сход-
но Правилнику о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017,13/2018, 7/2019). Уз 
пријавни формулар, који се преузима са интернет стра-
нице Министарсва просвете, науке и технолошког раз-
воја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија именована од стране 
директора школе, а избор се врши у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања у избору кандидата, кандидати изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 

служба за послове запошљавања. Пријављени кандида-
ти су дужни да уз пријаву доставе одређену документа-
цију: попуњен и одштампан пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе; 
доказ да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након доплимирања, 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 (оригинал или оверена фото-
копија потврде, уверење одговарајуће високошколске 
установе о броју остварених бодова, односно положе-
ним испитима из психологије и педагогије или оверена 
копија уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу) - ово образовање је наставник оба-
везан да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; оверена фотокопија уверења о 
држављанству или оригинал (не старије од 6 месеци); 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених 
или оригинал (не старији од 6 месеци); доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, који кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду; доказ о познавању српског језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику, а 
доказ о томе треба да буде издат од стране високошкол-
ске установе надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ из казнене 
евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвњење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом утврђено дискриминатор-
но понашање. Пријаве се подносе на адресу школе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

НИШ

ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА 
РАДУ У НИШУ

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник за ужу научну област 
Енергетски процеси и заштита

у звање редовни професор на 
неодређено време или ванредни 

професор на одређено време 

УСЛОВИ: услови су предвиђени Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правил-
ником о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и Ближим критеријумима за избор 
у звања наставника Универзитета у Нишу у пољу Тех-
ничко-технолошких наука и Статутом Факултета зашти-
те на раду у Нишу. Кандидати подносе: пријаву са био-
графијом, попуњени образац о испуњености услова за 
избор у звање наставника (за попуњавање обрасца 
обратити се Факултету), оверену фотокопију дипломе 
о високом образовању, оверену фотокопију дипломе о 
научном степену доктора наука, списак научних и струч-
них радова и саме радове на адресу: Факултет заштите 
на раду у Нишу, улица Чарнојевића 10а, у року од 15 
дана од објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЛАНЕ“ ДОЉЕВАЦ

18410 Дољевац, Др Михајла Тимотијевића 3

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: потребни услови: високо образовање стечено 

на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
високо образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне студије и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем; одговарајуће 
средње образовање, у складу са посебним законом; 
положен стручни испит (лиценцу за рад). Посебни усло-
ви које кандидат треба да испуни: 1. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом, 2. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање 3. да има држављанство Републике Србије; 
4. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Пријаве подносити на адресу: Предшколска устано-
ва “Лане“ Дољевац, Др Михајла Тимотијевића 3, 18410 
Дољевац. Уз пријавни формулар за конкурс, који се пре-
узима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати треба да доста-
ве следећа документа: диплому о завршеној школи, уве-
рење о положеном испиту за лиценцу, извод из матич-
не књиге рођених, уверење о држављанству, потврду о 
неосуђиваности, оригинал или оверене копије које нису 
старије од 6 месеци. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности доставља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава 
износи 8 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Ложач
УСЛОВИ: потребни услови: средње образовање (III или 
IV степен); положен стручни испит за рад са судовима 
под притиском (за послове руковања постројењем у кот-
ларници). Посебни услови које кандидат треба да испу-
ни: 1. да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом, 2. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примање 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 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3. да има држављанство 
Републике Србије;4. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Пријаве подносити на адресу: 
Предшколска установа “Лане “ Дољевац, Др Михајла 
Тимотијевића 3, 18410 Дољевац. Уз пријавни форму-
лар за конкурс, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати треба да доставе следећа документа: дипло-
му о завршеној школи, уверење о положеном испиту 
за лиценцу, (за ложача уверење о положеном струч-
ном испиту за рад са судовима под притиском), извод 
из матичне књиге рођених, уверење  о држављанству, 
потврду о неосуђиваности, оригинал или оверене копије 
које нису старије од 6 месеци. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности доставља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава износи 8 дана од дана објављивања јавног кон-
курса.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
Дољевац, Улица Вука Караџића 6

Наставник историје
са 60% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл.139. и 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.88/2017,27/2018 - др. 

Наука и образовање
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закони,10/2019): 1. да има одговарајуће образовање; 
2. да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и кривична дела насиље у породици,оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита,за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије. Кандидат уз пријавни 
формулар треба да достави: диплому о одговарајућем 
образовању (оригинал или оверену копију); уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима кандидат доставља по 
пријему у радни однос. Рок за пријаву на оглас је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме прија-
ве неће се узимати у разматрање.

НОВИ ПАЗАР

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Димитрије Туцовића бб

тел. 020/338-420

Асистент за ужу научну област 
Сликање

на период од три године

УСЛОВИ: услови конкурса за кандидате предвиђени су 
одредбама Закона о високом образовању, Статутом и 
Правилником о избору у звања на Универзитету у Новом 
Пазару. Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: био-
графију, оверене фотокопије диплома о завршеним 
основним, мастер/магистарским и докторским студијама, 
оверену фотокопију претходног избора у звање, списак 
објављених радова и радове, уџбеничку литературу и 
сл. Пријаве се подносе Правној служби Универзитета на 
горе наведену адресу у року од 10 дана од дана објављи-
вања конкурса. Образац захтева за пријаву на Конкурс 
за избор у звање и засновање радног односа може се 
преузети на официјалном сајту Универзитета у Новом 
Пазару - www.uninp.edu.rs. Непотписане, неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Додатне 
информације на горе наведени број телефона.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
21460 Врбас, М. Тита 118

1. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, 

наставник гитаре
2 извршиоца

2. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, 

наставник клавира
2 извршиоца

3. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, 

наставник солфеђа
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће 
образовање сагласно одредбама чл. 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/2018 - др. закони и 10/2019, 6/20) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник” бр 18/13), да има психичку физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања; да има држављанство РС, да зна срп-
ски језик или језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати достављају 
(оригинал или оверену фотокопију): диплому; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству РС, 

доказ да кандидат 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, педагошкихких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у складу са 
ЕСПБ. (оригинал или оверена фотокопија потврде - уве-
рење одговарајуће високошколске установе о броју ост-
варених бодова, односно положеним испитима из психо-
логије и педагогоје. Уверење да кандидат није осуђиван  
из чл. 139 став 1 тачка 3 Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима се доставља пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Ближе информације 
о конкурсу на тел. 021-706-431, имејл: omsvrbas@mts.rs 
Пријаве са потребном документацијом слати на адресу 
школе.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА “7. АПРИЛ” 
21000 Нови Сад, Војводе Книћанина 1 

1. Наставник предметне наставе и 
наставе вежби предмета из области 

Здравство и социјална заштита - 
Интерна медицина и Здравствена 

нега

2. Наставник предметне наставе и 
наставе вежби предмета из области 

Здравство и социјална заштита - 
Здравствена нега

3. Наставник предметне наставе и 
наставе вежби предмета из области 

Здравство и социјална заштита - 
Инфектологија

4. Наставник предметне наставе и 
наставе вежби предмета из области 
Здравство и социјална заштита на 

образовном профилу ЛТ

5. Наставник предметне наставе и 
наставе вежби предмета из области 
Здравство и социјална заштита на 

образовном профилу ЛТ

6. Наставник предметне наставе 
предмета из области Здравство и 

социјална заштита

7. Наставник предметне наставе и 
наставе вежби предмета из области 

Здравство и социјална заштита - 
Здравствена нега 
на словачком језику

8. Наставник предметне наставе и 
наставе вежби предмета из области 

Здравство и социјална заштита
на мађарском језику

9. Наставник предметне наставе и 
наставе вежби предмета из области 

Здравство и социјална заштита 
Здравствена нега
на словачком језику

10. Наставник предметне наставе 
предмета из области Здравство 
и социјална заштита - Изборни 

предмети

11. Наставник предметне наставе и 
наставе вежби предмета из области 
Здравство и социјална заштита на 

образовном профилу ФТ

12. Наставник предметне наставе и 
наставе вежби предмета из области 
Здравство и социјална заштита на 

образовном профилу ГАС

13. Наставник предметне наставе 
предмета из области Здравство и 
социјална заштита на образовном 

профилу ФАР

14. Наставник предметне наставе 
из области Здравство и социјална 

заштита
на словачком језику

15. Наставник предметне наставе 
предмета и наставе вежби из 

области Здравство и социјална 
заштита

16. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови свих радних места: кандидати 
морају да имају одговарајуће образовање, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обрзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, да имају држављаноство Републике 
Србије и да знају језик на којем се остварује образовно 
- васпитни рад. Услови у погледу образовања: одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалситичке академскее струје) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Изузетно, наставник је и лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије) студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем у 
смислу члана 141. став 4. ЗОСОВ. Одговарајуће образо-
вање подразумева и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у року студија или након дипломирања, 
однајмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Услови у погледу стече-
ног степена и врсте образовања детаљно су регулисане 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Здравство и социјална зашти-
та („Сл. гласник РС” - Просветни гласник” броја 21/2015, 
11/2016, 13/2018, 5/2019) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр 
8/2015, 11/2016,13/2016-испр, 13/2016,2/2017,13/2018, 
7/2019).

За радно место 1: виша медицинска сестра - техничар, 
виша медицинска сестра, струковна медицинска сестра, 
организатор здравствене неге, специјалиста струковна 
медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, 
мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра 
општег смера, виша медицинска сестра интернистичког 
смера, виша медицинска сестра хирушког смера, виши 
медицински техничар, дипломирани организатор здрав-
ствене неге, дипломирани организатор здравствене неге 
- мастер, мастер организатор здравствене неге, мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене 
основне студије  у области здравства). Лице треба да 
има претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита.

Наука и образовање
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За радно место 2: виша медицинска сестра - техни-
чар,  струковна медицинска сестра, организатор здравс-
твене неге, специјалиста струковна медицинска сестра, 
дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска 
сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша 
медицинска сестра интернистичког смера, виша меди-
цинска сестра хирушког смера, виши медицински тех-
ничар, дипломирани организатор здравствене неге, 
дипломирани организатор здравствене неге - мастер, 
мастер организатор здравствене неге,мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене основне сту-
дије  у области здравства). Лице треба да има претходно 
стечено средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштита.

За радно место 3: виша медицинска сестра - техничар, 
виша медицинска сестра, струковна медицинска сестра, 
организатор здравствене неге, специјалиста струковна 
медицинска сестра, дипломирана медицинска сестра, 
мастер медицинска сестра, виша медицинска сестра 
општег смера, виша медицинска сестра интернистичког 
смера, виша медицинска сестра хирушког смера, виши 
медицински техничар, дипломирани организатор здрав-
ствене неге, дипломирани организатор здравствене неге 
- мастер, мастер организатор здравствене неге. Лице 
треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада Здравство и социјална заштита.

За радно место 4: дипломирани фармацеут - меди-
цински биохемичар, виши лабораторијски техничар, 
специјалиста струковни медицинско лабораторијски тех-
нолог, струковни медицинско лабораторијски технолог, 
специјалиста струковни санитарно еколошки инжењер, 
струковни санитарно еколошки инжењер, виши меди-
цинско лабораторијски техничар. Лице треба да има 
претходно стечено средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита.

За радно место 5: дипломирани фармацеут - меди-
цински биохемичар, виши лабораторијски техничар, 
специјалиста струковни медицинско лабораторијски тех-
нолог, струковни медицинско лабораторијски технолог, 
специјалиста тсруковни санитарно еколошки инжењер, 
струковни санитарно еколошки инжењер, виши меди-
цинско лабораторијски техничар. Лице треба да има 
претходно стечено средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита.

За радно место 6: доктор медицине, доктор медици-
не - специјалиста физикале медицине и рехабилитације, 
специјалиста доктор медицине - специјалиста физикал-
не медицине и рехабилитације, специјалиста доктор 
медицине - специјалиста опште медицине, специјали-
ста доктор медицине - специјалиста интерне медицине, 
доктор медицине - специјалиста опште медицине, док-
тор медицине - специјалиста интерне медицине, мастер 
терапеут, доктор медицине - специјалиста патологије, 
специјалиста доктор медицине - специјалиста патоло-
гије.

За радно место 7: виша медицинска сестра - техни-
чар,  струковна медицинска сестра, организатор здравс-
твене неге, специјалиста струковна медицинска сестра, 
дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска 
сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша 
медицинска сестра интернистичког смера, виша меди-
цинска сестра хирушког смера, виши медицински тех-
ничар, дипломирани организатор здравствене неге, 
дипломирани организатор здравствене неге - мастер, 
мастер организатор здравствене неге,мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене основне сту-
дије  у области здравства). Лице треба да има претходно 
стечено средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштита. Лице мора да има доказ о позна-
вању словачког језика у смислу члана 141 став 7 ЗОСОВ.

За радно место 8: виша медицинска сестра - техни-
чар,  струковна медицинска сестра, организатор здравс-
твене неге, специјалиста струковна медицинска сестра, 
дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска 
сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша 
медицинска сестра интернистичког смера, виша меди-
цинска сестра хирушког смера, виши медицински тех-
ничар, дипломирани организатор здравствене неге, 
дипломирани организатор здравствене неге - мастер, 
мастер организатор здравствене неге,мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене основне сту-
дије  у области здравства). Лице треба да има претходно 

стечено средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштита. Лице мора да има доказ о позна-
вању мађарског језика у смислу члана 141 став 7 ЗОСОВ.

За радно место 9: виша медицинска сестра - техни-
чар,  струковна медицинска сестра, организатор здравс-
твене неге, специјалиста струковна медицинска сестра, 
дипломирана медицинска сестра, мастер медицинска 
сестра, виша медицинска сестра општег смера, виша 
медицинска сестра интернистичког смера, виша меди-
цинска сестра хирушког смера, виши медицински тех-
ничар, дипломирани организатор здравствене неге, 
дипломирани организатор здравствене неге - мастер, 
мастер организатор здравствене неге,мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене основне сту-
дије  у области здравства). Лице треба да има претходно 
стечено средње образовање у подручју рада Здравство 
и социјална заштита. Лице мора да има доказ о позна-
вању словачког језика у смислу члана 141 став 7 ЗОСОВ.

За радно место 10: професор хемије, дипломирани 
хемичар, професор биологије-хемије, професор физи-
ке - хемије, професор географије- хемије, дипломира-
ни инжењер хемије аналитички смер, дипломирани 
инжењер хемије биоогрански смер, дипломирани хеми-
чар опште хемије, дипломирани хемичар за истражи-
вање  и развој, дипломирани хемичар - смер хемијско 
инжењерство, дипломирани професор хемије мастер, 
дипломирани хемичар мастер, дипломирани професор 
физике - хемије - мастер, дипломирани професор био-
логије хемије мастер, мастер хемичар, мастер професор 
хемије, мастер физикохемичар, дипломирани професор 
биологије и хемије. Лица која су стекла академско звање 
мастер морају имати претходно завршене основне ака-
демске студије хемије.

За радно место 11: виши физиотерапеутски техни-
чар, виши физиотерапеут, струковни терапеут, струков-
ни физиотерапеут, специјалиста струковни козметичар 
естетичар, струковни козметичар естетичар, стуковни 
козметичар естетичар, специјалиста струковни физи-
отерапеут, виши естетичар козметичар, дипломирани 
терапеут рехабилитације. Лице треба да има претход-
но стеченог образовање у подручју рада Здравство и 
социјална заштита за образовне профиле физиотерапе-
утски техничар и козметички техничар.

За радно место 12: виша медицинска сестра, 
струковна медицинска сестра, специјалиста струков-
на медицинска сестра, дипломирана медицинска сес-
тра, мастер медицинска сестра, дипломирани терапеут 
рехабилитације, дипломирани организатор здравстве-
не неге, дипломирани органзиатор здравствене неге 
- мастер, мастер организатор здравствене неге, виша 
стоматолошка сестра, орални хигијеничар, специјали-
ста орални хигијеничар, мастер стоматолошка сестра, 
дипломирани терапеут рехабилитације. Лице треба да 
има претходно стечено средње образовање у подручју 
рада Здравство и социјална заштита.

За радно место 13: дипломирани фармацеут - спе-
цијалиста козметолог, дипломирани фармацеут, спе-
цијалиста фармације - специјалиста козметолог, магис-
тар фармације - специјалиста козметолог, дипломирани 
фармацеут специјалиста фармацеутске технологије, , 
специјалиста фармације, дипломирани фармацеут спе-
цијалиста токсиколошке хемије, магистар фармације, 
дипломирани фармацеут - медицински биохемичар, 
магистар фармације - медицински биохемичар, специја-
листа фармације - медицинске биохемичар, специјали-
ста фармације специјалиста токсиколошке хемије.

За радно место 14: доктор медицине, доктор меди-
цине - специјалиста патологије, спеицјалиста доктор 
медицинсе специјалиста патологије, доктор медицине 
специјалиста за хигијену, доктор медицине специјалиста 
хигијене, специјалиста доктор медицине специјалиста 
хигијене, доктор медицине специјалиста епидемиолог, 
доктор медицине специјалиста за медицинску микро-
биологију, специјалсита доктор медицине специјасли-
та за медицинску микробиологију, специјалиста доктор 
медицине специјалиста епидемиолог, специјалиста за 
микробилогију (претходно завршене основне студије у 
области медицине, фармације или стоматологије). Лице 
мора да има доказ о познавању словачког језика у смис-
лу члана 141 став 7 ЗОСОВ.

За радно место 15: виша медицинска сестра - техни-

чар, виша медицинска сестра,  струковна медицинска 
сестра, организатор здравствене неге, специјалиста 
струковна медицинска сестра, дипломирана медицин-
ска сестра, мастер медицинска сестра, виша медицинска 
сестра општег смера, виша медицинска сестра интернис-
тичког смера, виша медицинска сестра хирушког смера, 
виши медицински техничар, дипломирани организатор 
здравствене неге, дипломирани организатор здравс-
твене неге - мастер, мастер организатор здравствене 
неге,мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене основне студије  у области здравства). Лице 
треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада Здравство и социјална заштита.

За радно место 16: стечено основно образовање.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/ канди-
дати достављају и потребну документацију: оверену 
копију дипломе, уверење из казнене евиденције МУП - 
а о неосуђиваности, уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију). Доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно - васпитни рад у школи се 
доставља само уколико одговарајуећ образовање није 
стечено на том језику. Кандидат који има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина  
доставља одговарајућу потврду / уверење установе о 
броју остварених бодова , односно положеним испитима 
из педагогије и психологије, односно уверење о поло-
женом стручном испиту / испиту за лиценцу. Кандидат 
који нема образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра 
се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психлогије 
или је положио стручни испит , односно испит за лицен-
цу има образовање и психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање , а доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима доста-
виће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве слати на адресу школе Медицин-
ска школа „7.април” Нови Сад Војводе Книћанина 1 уз 
обавезну назнаку „За пријаву на конкурс за радно место 
_______ (навести радно место)” у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“ПАВЛЕ САВИЋ”

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

1. Наставник практичне наставе
(са технологијом рада за образовни 

профил педикир и маникир)
УСЛОВИ: Стечено звање: лице са стеченим високим 
образовањем и претходно завршеном специјализа-
цијом - креатор маникир - педикир; лице са завршеним 
студијама на вишој школи и претходно завршеном спе-
цијализацијом - креатор маникир - педикир; креатор 
маникир и педикир; лице са завршеним мастер академ-
ским студијама, претходно положен специјалистички, 
односно мајсторски испит и радним искуством у струци 
у трајању од најмање пет година; лице са завршеним 
основним академским студијама, претходно положен 
специјалистички, односно мајсторски испит и радним 
искуством у струци у трајању од најмање пет година; 
лице са завршеним основним струковним студијама, 
претходно положен специјалистички, односно мајстор-
ски испит и радним искуством у струци у трајању од 
најмање пет година. Посебни услов: петогодошње рад-
но искуство у струци стечено после специјалистичког, 
односно мајсторског испита. Уз пријавни формулар, који 
се преузима и попуњава на интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и који 
се одштампан доставља школи, кандидати достављају 
потребну докуметацију: краћу биографију, оверену 
копију уверења о стеченом одговарајућем образовању, 
уверење из казнене евиденције МУП-а да није осуђива-
но (не старије од шест месеци), уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену копију, не старију од шест 
месеци) и потврду као доказ постојања петогодишњег 
радног искуства. Општи услови за сва радна места: 

Наука и образовање
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кандидати морају да имају одговарајуће образовање; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 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; да имају држављанство 
Републике Србије и да знају језика на коме се остварује 
образовно - васпитни рад. Доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику. Кандидат који има образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина доставља 
одговарајућу потврду/уверење високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испити-
ма из педагогије и психологије, односно уверење о поло-
женом стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат 
који нема образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина је обавезан да га стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра 
се да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина. Психолошку процену способности 
за рад са децом у ученицима извршиће национална 
служба за запошљавање, а доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима доста-
виће изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурс објавити у публикацији “Послови”, а исти остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА БАЧ  
21420 Бач, Школска 1

1. Помоћни наставник

2. Возач - руковалац пољопривредне 
механиизације

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора 
испуњавати и посебне услове прописне у члану 139, 
140 и 141 Закона о основама система образовање и вас-
питања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране  („Сл. гласник РС број - Просветни глас-
ник” , бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017 и 13/2018)- помоћ-
ни наставник: средња стручна спрема IV степена, 
пољопривредни техничар или техничар пољопривред-
не технике. Возач: средња стручна спрема III степена и 
положен возачки испит Ф и Б категорије. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће доку-
менте: доказ о одговарајућој стручној спреми; доказ о 
положеном возачком испиту; уверење о држављанству 
Републике Србије - не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Иза-
брани кандидат доставља уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима такође пре закључења уговора о раду. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна Служба за послове запошља-
вања. Конкурс ће се јавно објавити у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови” и биће 
отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

ОШ ”ЈОВАН ДУЧИЋ”
21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Руководилац финансијско 
рачуноводствених послова

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 и члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони, 10/2019, 6/2020). Члан 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања прописује услове за 
пријем у радни однос,односно да у радни однос у устано-
ви може да буде примљено лице, под условима прописа-
ним законом и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 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 или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Усло-
ви из става 1 овог члана доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тачка 1), 3) 4)-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. У складу са Уредбом о каталогу 
радних места у јавним службама и др. организацијама 
у јавном сектору („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 
81/2017, 6/2018, 43/2018)и Правилником о организацији 
и систематизацији послова у ОШ ”Јован Дучић“ Петро-
варадин - степен стручне спреме за руководиоца финан-
сијско рачуноводствених послова: високо образовање: 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струков-
ним студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Кандидат уз пријаву треба да достави: 
1. доказ да поседује одговарајуће образовање (оверену 
фотокопију дипломе); 2. да је држављанин Републике 
Србије (уверење о држављанству РС оригинал или ове-
рена копија); 3. доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење из МУПа не старије од 
шест месеци; 4. доказ да зна српски језик и језик на коме 
остварује образовно васпитни рад односно српски језик. 
Напомена: доказ да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.
ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. У складу са чланом 155 став 
1и став 2у вези са чланом 154 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарсатва просвете науке и тех. развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Пријава на конкурс обавез-
но садржи податке о радном месту на које кандидат кон-
курише и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта одн. боравишта, контакт телефон канди-
дата, адреса електронске поште ако је кандидат посе-
дује). Пријаве са доказима доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви” на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. 
Сва потребна обавештења можете добити од секретара 
школе, лично или на тел. 021/643-3201.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
Нови Сад, Јеврејска 7

Корепетитор
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана (због 
боловања)

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које, поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутен-
тично тумачење), испуњава и посебне услове прописа-
не одредбом чл. 139 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то да: 1. има одговарајуће 
образовање: високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука;  2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, у складу са одредбом члана 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
врсту стручне спреме прописану Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школа-
ма у подручју рада Култура, уметност и јавно информи-
сање („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
16/2015, 11/2016, 2/2017 и 9/2019) и то: дипломирани 
музичар пијаниста; дипломирани музичар чембалиста; 
дипломирани музичар оргуљаш; дипломирани музичар 
педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани 
композитор; мастер музички уметник, професионални 
статус - клавириста, оргуљаш или чембалиста; мастер 
теоретичар уметности, професионални статус - музички 
педагог; мастер композитор. 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
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 
понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз својеручно потписану пријаву са 
биографијом доставити: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС; доказ 
о одговарајућем образовању (диплому); доказ о неос-
уђиваности за кривична дела наведена под тач. 3 овог 
конкурса (уверење из казнене евиденције МУП-а РС и 
уверење надлежног суда које није старије од 6 месеци); 
доказ о држављанству (уверење које није старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (доказ је приложе-
на диплома о стеченом образовању на српском језику, 
али уколико је диплома стечена на другом језику, доказ 
је јавна исправа о средњем или вишем образовању на 
српском језику или доказ да је положен испит о знању 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); извод МК рођених (са холограмом) и фотоко-
пију личне карте. Докази о испуњености услова под ред-
ним бројем 1, 3-5 овог конкурса саставни су део прија-
ве на конкурс, а доказ под редним бројем 2 (лекарско 
уверење) кандидат прилаже пре закључења уговора 
о раду. У пријави обавезно навести контакт телефон. 
Докази који се прилажу морају бити у оригиналу или 
оверени преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Информације о конкурсу се могу 
добити од секретара школе путем телефона: 021/529-
225. Пријаве са доказима о испуњености услова конкур-
са  доставити непосредно или путем поште на адресу: 
Балетска школа у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Јеврејска 
број 7 са назнаком „Пријава на конкурс”. 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21208 Сремска Каменица, Школска 3

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање 
према члану 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (Просветни гласник 11/12,  15/13, 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 
11/2019))  и члану 139-142 Закона о основама система 
образовања и васпитања (Службени гласник РС 88/17, 
27/18, 10/19 и 6/20 ) ; поред одговарајућег образовања 
кандидат мора имати образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској 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 кан-
дидата са положеним стручним испитом или лиценцом 
за наставника сматра се да има наведено образовање; 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да су држављани Републи-
ке Србије; да нису осуђивани 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, запуштање 
или злостављање малолетног лица, родоскрнављење, 
за кривично дело давање или примање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; да зна језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик (доказ - диплома о завршеним 
студијама на српском језику). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интерент страници 
Министартва просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним и 
попуњеним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар за конкурс кандидати треба да 
приложе: 1. оверену фотокопију дипломе о завршеној 
стручној спреми; 2. потврду високошколске установе да 
кандидат  има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европском системом преноса бодова или оверна 
копија уверња о стручном испиту или положеној лицен-
ци за наставника; 3. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци) 4. извод из матичне 
књиге рођених; 5. уверење о некажњавању. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима предаје изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за пријаве 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања  конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа  
„Јован Јовановић Змај”, Школска 3, Сремска Каменица,  
са назнаком “За конкурс“.

ОШ “МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”
21000 Нови Сад, Анђе Ранковић 2

1. Наставник предметне наставе - 
немачки језик

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, односно струч-
на спрема према чл. 140, а у вези са чланом 139 став 1 
тачка 1) Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017,27/18-др. закони, 
10/19 и 6/20), и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС”, број11/12,15/13,2/16,10/16,11/16,2
/17,3/17,13/18 и 11/19). Услови у погледу образовања: 
високо образовање на  студијама другог степена (мастер 
академске студије,мастер струковне студије,специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наук; на основним студијама у трајању од најмање 

четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005.; 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
3) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је 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 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 дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да кандидат зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

2. Дипломирани економиста за 
финансијско, рачуноводствене 
послове; шеф рачуноводства

УСЛОВИ: 1) кандидати да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то:на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, однос-
но специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређују високо образовање почев од 10.09.2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005.; 2) да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима;3) 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да имају држављанство РС; 5) да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад и нај-
мање три године радног искуства.

3. Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, односно струч-
на спрема према чл. 140, а у вези са чланом 139 став 
1 тачка 1) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. 
закони, 10/19 и 6/20), и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Услови у погледу обра-
зовања: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких науке; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005.; 2) психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
3) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је 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 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 дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да кандидат зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

4. Наставник у продуженом боравку
са 200% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, односно стручна 
спрема према чл. 140, а у вези са чланом 139 став 1 тач-
ка 1) Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закони, 
10/19 и 6/20), и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС”, број11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). Услови у погледу образовања: 
високо образовање на студијама другог степена(мастер 
академске студије,мастер струковне студије,специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета;студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не,мултидисциплинарне,трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких науке; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005.; 2) психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
3) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је 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 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 дис-
криминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да кандидат зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

5. Чистачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање у складу са Зако-
ном и то: 1) да има завршено основно образовање и 
васпитање; 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 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;4) да има држављанство Републике Србије; 5)да 
зна српски језик. 

ОСТАЛО: 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), оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству - не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о неосуђиваности - не старије од 6 месе-
ци ( уверење из казнене евиденције МУП-а Републике 
Србије надлежен полицијске урпаве), кратку биографију 
- CV, лекарско уверење (прилаже кандидат који буде 
изабран по конкурсу, пре закључења уговора о раду), 
доказ о знању српског језика (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику). Рок за под-
ношење пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављи-
вања текста конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
но достављене пријаве на конкурс неће бити разматра-
не. Пријаве се подносе непосредно или путем поште на 
следећу адресу:ОШ „Милош Црњански”Нови Сад, Анђе 
Ранковић бр. 2, 21000 Нови Сад, у затвореној ковери са 
назнаком за „Конкурс за пријем у радни однос на место 
_____(навести за које радно место се конкурише)“.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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“МИЛАН ПЕТРОВИЋ”
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И 

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА 

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32
тел. 069/880-4620

Лични пратилац детета- ученика са 
инвалидитетом
25 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручне спреме; 
небитно радно искуство. Рад у сменама. Рок за пријаву 
10.04.2020. Јављање на горенаведени телефон.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

1. Избор једног доцента или 
ванредног професора за ужу научну 
област Болести животиња и хигијена 

анималних производа
на одређено време до 5 година

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

2. Избор једног доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Фитопатологија
на одређено време до 5 година

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

3. Избор - реизбор у звање једног 
ванредног професора за ужу научну 

област Пољопривредна техника 
на одређено време до 3 године

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

4. Избор у звање једног асистента за 
ужу научну област Квантитативне 

методе у агроекономији
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен пољоприв-
редни факултет (одговарајућег смера) или економски 
факултет.

5. Избор у звање једног асистента за 
ужу научну област Педологија

на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен пољоприв-
редни факултет (одговарајућег смера).

6. Избор у звање једног асистента 
за ужу научну област Болести 

животиња и хигијена анималних 
производа

на одређено време до 3 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен пољоприв-
редни факултет (одговарајућег смера).

7. Избор у звање једног асистента за 
ужу научну област Воћарство
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен пољоприв-
редни факултет (одговарајућег смера). 

8. Избор у звање једног асистента за 
ужу научну област Хербологија

на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен пољоприв-
редни факултет (одговарајућег смера).

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 др. закон) у складу са којим ће 
бити извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
кандидат је обавезан да достави доказ о испуњености 
услова по овом конкурсу: краћу биографију са библио-
графијом, списак научних и стручних радова као и дока-
зе о њиховом објављивању, дипломе о одговарајућој 
стручној спреми. За наставна звања (доцент, ванред-
ни или редовни професор) кандидати треба да попуне 
електронски образац који се налази на сајту Универзи-
тета 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 пода-
така, 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 разматране. Рок за 
подношење пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве достављати на адресу: Универзи-
тет у Новом Саду - Пољопривредни факултет (за кон-
курс), 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР” 
21425 Селенча, Вајанског 1

Радник на одржавању објекта, 
опреме и грејања школе

домар - мајстор одржавања - ложач

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених Законом о раду, кандидат мора 
испуњавати и посебне услове прописне у Правилни-
ку организацији и систематизацији послова у Основ-
ној школи „Јан Колар“ Селенча од 22. 08. 2019. године 
- средња стручна спрема (трогодишња или четворого-
дишња) смер електро, машински, бравар или слично. Уз 
пријаву на конкурс доставити следеће документе: доказ 
о одговарајућој стручној спреми; уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци; доказ 
о неосуђиваности - не старији од 6 месеци. Изабрани 
кандидат доставља уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма такође пре закључења уговора о раду. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна филијала Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Конкурс траје 15 дана од дана 
објављивања. 

ОСНОВНА ШКОЛА “23. ОКТОБАР”
21205 Сремски Карловци, Прерадовићева 1

Секретар
УСЛОВИ: Кандидати треба да: 1) да имају одговарајуће 
обазовање у складу са чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) из области 
правних наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године, из области 
правних наука; 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: попуњен и одштампан пријавни 
формулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја), 

оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о 
знању српског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику). Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању услова 
конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављивања 
текста конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се шаљу поштом на адресу: ОШ „23. октобар”, 
Прерадовићева 1, Сремски Карловци, у затвореној кове-
ри са назнаком за „Конкурс за пријем у радни однос на 
место секретара”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”
21460 Врбас, Улица палих бораца 34

Чистачица
УСЛОВИ: 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 (осам) дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс спроводи Конкурсна комисија имено-
вана од стране директора школе. Поред законом пропи-
саних услова, кандидат мора испуњавати следеће посеб-
не услове за заснивање радног односа из члана 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања, и 
то: да има одговарајуће образовање - први степен струч-
не спреме - завршена основна школа; општа здравстве-
на способност за рад; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или 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; да има држављанство 
Републике Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: 1. оверен препис/фотокопију дипломе о 
завршеном образовању, као доказ о одговарајућој врсти 
и степену стручне спреме; 2. уверење да имају општу 
здравствену способност за рад, 3. уверење да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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. уверење о држављанству Републике Србије, 5. 
извод из матичне књиге рођених. Доказ о испуњености 
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 кандидати подносе уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2, 
подноси кандидат који буде изабран пре закључења уго-
вора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаву на конкурс са доказима 
доставити на адресу школе: Основна школа “Петар Пет-
ровић Његош”, Улица палих бораца 34, 21460 Врбас, са 
назнаком “За конкурс”. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефона: 
021/707-170.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН УЧА”

21216 Надаљ, Светог Саве 31

Спремачица
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
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тумачење), треба да испуњава и посебне услове про-
писане чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - други закони и 10 /19) односно: да има стечено 
основно образовање (први степен стручне спреме); 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 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 кога 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. Уз пријаву на конкурс канди-
дати су дужни да доставе, у оригиналу или у овереном 
препису или овереној фотокопији, следећу документа-
цију: 1) извод из матичне књиге рођених, 2) уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци у односу на дан истека конкурса, 3) сведочанство о 
завршеном основном образовању (оригинал или ове-
рена копија), 4) уверење из казнене евиденције МУП-а 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затворау 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 6 месеци дана у односу на 
дан истека конкурса, 5) доказ о знању српског језика, 
осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику или су положили испит из српског језика 
по програму одговарајуће школске установе. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Србије, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Конкурс спроводи комисија коју именује дирек-
тор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и буду 
изабрани у ужи избор, у року од осам дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претходног става и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице које 
буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 (осам) дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Сва потребна обавештења могу се доби-
ти од секретара школе на број телефона: 063/8153-105. 
Пријаве са потребном документацијом о испуњености 
услова подносе се на адресу школе: Светог Саве 31, 
21216 Надаљ, са назнаком „За конкурс”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

„ПЕТАР КОЊОВИЋ“
21220 Бечеј, Главна 5

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 
одељењским старешинством - 

инструмент тамбура, на српском 
језику

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др.закон и 10/2019) за заснивање рад-
ног односа: 1. да има одговарајући степен стручне спре-
ме, одређеног занимања, према Правилнику о степену и 
врсти образовања наставника у основној музичкој шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 18/2013, 
2/2017, 9/2019 и 1/2020) и то: лице са завршеном 
средњом музичком школом, образовни профил: музички 
извођач - тамбураш; дипломирани музичар гитариста, са 
претходно завршеном средњом музичком школом, обра-
зовни профил: музички извођач - тамбураш; дипломи-
рани музичар - контрабасиста, са претходно завршеном 
средњом музичком школом, образовни профил: музич-
ки извођач - тамбураш; дипломирани музичар - харфис-
та, са претходно завршеном средњом музичком шко-
лом, образовни профил: музички извођач - тамбураш; 
дипломирани музички педагог, са претходно завршеном 
средњом музичком школом, образовни профил: музички 
извођач - тамбураш; дипломирани професор солфеђа 
и музичке културе, са претходно завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил: музички извођач 
- тамбураш; мастер музички уметник, професионални 
статус - гитариста, контрабасиста односно харфиста, 
са претходно завршеном средњом музичком школом, 
образовни профил: музички извођач - тамбураш; мастер 
теоретичар уметности, професионални статус - музички 
педагог, са претходно завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил: музички извођач - тамбу-
раш; професор солфеђа и музичке културе. 2. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и 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 човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 3. 
да је држављанин Републике Србије, 4. да зна српски 
језик (доказ су у обавези да доставе само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику) - доказује се 
потврдом одговарајуће високошколске установе да је 
кандидат положио испит из српског језика.

Стручни сарадник - педагог
на српском језику

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др.закон и 10/2019) за заснивање рад-
ног односа: 1. да има одговарајући степен стручне спре-
ме, одређеног занимања, према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: професор педагогије; 
дипломирани педагог - општи смер или смер школске 
педагогије; дипломирани школски педагог - психолог; 
дипломирани педагог; мастер педагог; дипломирани 
педагог - мастер; 2. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 3. да је држављанин Републике Србије; 

4. да зна српски језик (доказ су у обавези да доставе 
само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику) - доказује се потврдом одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из српског 
језика. Уз пријаву на оба конкурса кандидати су дужни 
да приложе: 1. пријавни формулар који попуњавају на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, штампају га и исти при-
лажу са документацијом, 2. биографију, 3. диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми - оригинал или ове-
рену фотокопију, 4. уверење о држављанству - не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију, 5. 
извод из матичне књиге рођених- оригинал или оверену 
фотокопију, 6. уверење о неосуђиваности из МУП-а - не 
старије од 6 месеци, оригинал, 7. потврду одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика (само кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику). Доказ о испуњености услова 
у погледу психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, не старије од 6 месеци, 
достављају кандидати који буду изабрани, пре закљу-
чења уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
кандидата комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос, врши ужи избор кандида-
та које упућује 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 добијања резул-
тата психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима, комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља раз-
говор са кандидатима са листе и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве доставити лично у 
секретаријату школе или слати препорученом пошиљ-
ком на адресу школе: Главна 5, 21220 Бечеј, са назна-
ком “За конкурс”. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Телефон за контакт: 021/6912-251.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
“ИСИДОР БАЈИЋ”

21000 Нови Сад, Његошева 9

1. Наставник клавира
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен, образов-
ни профили: дипл. музичар, усмерење пијаниста; дипл. 
музичар пијаниста; академски музичар-пијаниста; мас-
тер музички уметник-професионални статус-клавирис-
та; дипл. клавириста.

2. Наставник корепетиције
6 извршилаца

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен, образов-
ни профили: дипл. музичар, усмерење пијанист; дипл. 
музичар - пијаниста; дипл. музичар - оргуљаш; дипл. 
музичар - чембалиста; академски музичар пијаниста; 
академски музичар оргуљаш; академски музичар чемба-
листа; мастер музички уметник - професионални статус 
- клавириста, оргуљаш или чембалиста; мастер музич-
ки уметник, професионални статус - камерни музичар; 
дипл. клавириста.

3. Наставник трубе
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен, образовни 
профил: дипл. музичар усмерење трубач; дипл. музичар 
трубач; академски музичар - трубач; мастер музички 
уметник - професионални статус - трубач.

4. Наставник хорне
УСЛОВИ: висока стручна спрема VII степен, образовни 
профил: дипл. музичар усмерење хорниста; дипл.музи-
чар - хорниста; академски музичар хорниста; мастер 
музички уметник - професионални статус хорниста.

5. Наставник виолине
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен, образовни 
профил: - дипл. музичар усмерење виолиниста; дипл. 
музичар виолиниста; академски музичар - виолиниста; 
мастер музички уметник - професионални статус - вио-
линиста.

Наука и образовање 

Посао се не чека, посао се тражи
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6. Наставник хармонике
УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен, образовни 
профил: дипл. музичар усмерење акордеониста; дипл. 
музичар акордеониста; академски музичар - акордеони-
ста; мастер музички уметник - професионални статус - 
акордеониста или хармоникаш.

7. Клавирштимер - штимер музичких 
инструмената

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, образовни профил: 
средња музичка школа.

8. Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, осмогодишња школа.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих усло-
ва за заснивање радног односа предвиђених чл. 24 до 
29 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 69/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17), испуњавају и посебне усло-
ве утврђене Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним и уметничким школама у подручју рада кул-
тура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник - Про-
светни гласник РС“, бр. 16/2015, 11/2016, 2/2017, 9/19), 
као и посебне услове утврђене чл. 139, став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17, 10/19, 6/2020), то јест да: 1. имају 
одговарајуће образовање, у складу са чл. 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 10/19, 6/2020); 2. психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад (српски језик). Кандидати су дужни 
да уз пријаву на конкурс приложе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању; уверење о неосуђиваности у складу са тачком 3 
текста конкурса (оригинал, да није старије од 6 месе-
ци); уверење о држављанству РС (оригинал или овере-
ну фотокопију); доказ о знању језика на ком се изводи 
образовно-васпитни рад, (српски језик), осим уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку у ком случају је у обавези да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе; кратку биографију. Доказ 
о испуњености услова из тачке 2 конкурса прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли на адресу: Музичка школа „Исидор Бајић“ Нови Сад, 
Његошева 9, 21000 Нови Сад, или лично у секретаријату 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”.

СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78

Наставник куварства

Наставник куварства (практичне 
наставе и наставе у блоку)

2 извршиоца

Наставник машинске групе предмета
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140, а у вези са чланом 139 став 1 
тачка 1) Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 

10/19) за наставника средње школе и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Трговина, угоститељство и 
туризам (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 5/15, 
16/15, 19/15, 11/16, 2/17 и 13/18) - за наставника кувар-
ства и куварства (практичне наставе и наставе у блоку), 
односно Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада машинство и 
обрада метала (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
16/15, 11/16, 13/16, 2/17, 3/17, 8/17, 4/18, 18/18, 1/19 - 
испр. и 9/2019 ) - за наставника машинске групе предме-
та; психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; знање српског језика (језик на којем се остварује 
образовно- васпитни рад). Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
одштампани формулар установи доставља: 1. потписану 
биографију кандидата; 2. оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању; 3. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству; 4. ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности 
из МУП-а; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења 
да против кандидата није покренут кривични поступак, 
нити покренута истрага из суда; 6. доказ о знању српс-
ког језика, односно језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику). У поступку одлучивања о 
избору наставника комисија врши избор кандидата које 
упућује на претходну психолошку проверу способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Лекарско уверење као доказ доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се 
на адресу: Средња школа „22. октобар”, Николе Тесле 
78, 21230 Жабаљ, са назнаком „Конкурс за пријем у рад-
ни однос“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у листу „Послови”. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
телефон: 021/210-2605.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БРАНКО ЋОПИЋ”

Младеново, Краља Петра Првог 40

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има завршену основну школу; 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 кривично дело 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-
наторско понашање; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз попуњен пријав-
ни формулар који преузимају са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја http://www.mpn. gov.rs/ достављају: кратку био-
графију или CV; оверен препис /фотокопију/ дипломе; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-

ствену способност за рад са децом и ученицима подно-
си кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве се 
подносе у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на телефон бр. 
021/2067-018.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”

Бегеч, Краља Петра I 36

Помоћно-техничко особље - 
спремачица

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове и пропи-
сане у чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- др.за-
кон, 10/19 и 6/20) и то: да је стекао одговарајуће обра-
зовање: 1) завршена најмање основна школа; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену копију извода из матичних књиге рођених; доказ 
о неосуђиваности - уверење из казнене евиденције да 
лице није осуђивано (уверење из МУП-а, не старије од 
6 месеци); уверење из основног и вишег суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак за кри-
вична дела за која 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика као и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду). Конкурс спро-
води Конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Конкурса комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке проценеза рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Напомена: 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Непотпуне и неблаговремене пријаве без потреб-
не документације, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе, у року 
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од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: 
„За конкурс за пријем у радни однос (навести радно 
место)“. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе радним данима од 9 до 15 часова, 
лично или путем телефона: 021/2998-009.

Наставник разредне наставе
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове и прописане 
у чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18- 
др.закон, 10/19 и 6/20) и Правилником о врсти и степену 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) и то: 
да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: а) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; б) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно- васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); оригинал или ове-
рену копију извода из матичних књиге рођених; доказ 
о неосуђиваности - уверење из казнене евиденције да 
лице није осуђивано (уверење из МУП-а, не старије од 
6 месеци); уверење из основног и вишег суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак за кри-
вична дела за која 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика као и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ кандидат дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику); доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење доставља изабрани кан-
дидат, пре закључења уговора о раду). Конкурс спро-
води Конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле. Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавештени. Конкурса комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата пси-
холошке процене за рад са децом и ученицима. Конкурс-
на комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Напомена: 

Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Непотпуне и неблаговремене пријаве без потреб-
не документације, као и фотокопије докумената које 
нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
доставити лично или поштом на адресу школе, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, са назнаком: 
„За конкурс за пријем у радни однос (навести радно 
место)”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе радним данима од 9 до 15 часова, 
лично или путем телефона: 021/2998-009.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

За стицање звања наставника у 
звању доцента или ванредног 

професора за ужу научну област: 
Моторна возила и мотори СУС

и заснивање радног односа на одређено 
време у трајању од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно стечен 
научни степен доктора наука, односно одбрањена док-
торска дисертација из области машинско инжењерство, 
да је претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање три 
године педагошког искуства на високошколској устано-
ви, као и услови прописани чланом 74. Закона о високом 
образовању, чланом 143. Статута Универзитета у Новом 
Саду и чланом 14. Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника на Универзитету у Новом 
Саду.

ОСТАЛО: Pриложити: 1. пријаву за заснивање рад-
ног односа и избор у звање (навести звање, прецизан 
назив уже области и датум објављивања конкурса); 2. 
краћу биографију са библиографијом (списак радова); 3. 
oверене фотокопије диплома и додатака дипломама са 
свих нивоима студија; за дипломе стечене у иностран-
ству потребно је приложити доказ о признавању стране 
високошколске исправе; 4. фотокопирану или очитану 
личну карту; 5. потврду о оцени резултата педагош-
ког рада-мишљење студената, уколико кандидат посе-
дује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а да кан-
дидат није правоснажно осуђиван за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; 7. фото-
копије објављених научних, односно стручних радова 
у научним часописима, зборницима или саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима, 
односно признатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, патената, ори-
гиналних метода и сл.). објављених уџбеника, моногра-
фија, практикума или збирки задатака, за ужу научну, 
уметничку, односно стручну област за коју се бира. 8. 
доказе о руковођењу или учешћу у научним, односно 
уметничким пројектима, оствареним резултатима у раз-
воју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу 
у завршним радовима на специјалистичким, мастер и 
докоторским академским студијама. 9. попуњен елек-
тронски образац: Реферат комисије о кандидатима за 
избор у звање наставника-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_
v1.4.pdf. Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje. 10. кандидат исти треба да пошаље не 
e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за 
пријаву кандидата. 11. За сваку одредницу коју канди-
дат испуњава неопходно је приложити доказ у форми 
одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удружењи-
ма, одборима, органима управљања и сл., неопходно је 
доставити потврду надлежних институција или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види кандида-
тово учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе 
у звања, неопходно је доставити решење о именовању 
комисије. За учешће у програмским и организационим 
одборима скупова, неопходно је доставити потврду о 
учешћу или навести линк са сајта институције на ком се 
јасно види кандидатово учешће у раду. Ако је научни 
рад који представља услов за избор у звање наставника 
у штампи, неопходно је да аутор приложи потврду уред-
ништва часописа са подацима о називу чланка, аутори-
ма и завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати 
на горе наведену адресу за сваки конкурс за стицање 

звања и заснивање радног односа посебно. Комисија ће 
разматрати само благовремене пријаве. Одлука о избору 
у звање ступа на снагу почев од дана ступања на снагу 
уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 
дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ПЕТАР ДРАПШИН”

21215 Турија, Доситеја Обрадовића 2

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане 
у чл. 139, 140. и 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закони и 10/2019) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018, 11/2019), и то: да је стекао одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, канди-
дат треба да достави: 1. доказ о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); 2. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 3. 
оверен препис или оверену фотокопију о стеченом одго-
варајућем образовању; 4. доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); 
5. лекарско уверење о психофизичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (не старије од 6 месе-
ци, подноси се пре закључења уговора о раду); 6. радну 
биографију. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају установи. Конкурс спроводи коми-
сија коју именује директор у складу са законом. Конкур-
сна комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана истека 
рока за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали 
услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе из претходног става и доноси решење о избо-
ру кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Лице које буде изабрано 
по конкурсу, дужно је да приложи доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 (осам) дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Сва 
потребна обавештења могу се добити од секретара шко-
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ле на број телефона: 063/8153-105. Пријаве са потреб-
ном документацијом о испуњености услова подносе се 
на адресу школе: Доситеја Обрадовића 2, 21215 Турија) 
са назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”
Врбас, Светозара Марковића 55

1. Наставник предметне наставе 
- техничко и информатичко 

образовање и техника и технологија

2. Чистачица
УСЛОВИ: 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 кон-
курса. Конкурс се објављује у недељном листу „Послови” 
Националне службе запошљавања. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија именована од стране директора 
школе. Кандидат за радно место у установи треба да 
испуњава услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће 
образовање - за радно место наставника предметне 
наставе - техничко и информатичко образовање и тех-
ника и технологија кандидат 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 врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 
за радно место чистачице треба да има образовање 
из члана 26 Правилника о организацији и системати-
зацији послова у ОШ „Светозар Милетић” Врбас (дел.
бр. 729/6-2018/14.09.2018.; дел.бр. 1000/22.08.2019. - 
измене и допуне): основно образовање (сведочанство о 
завршеној основној школи); б) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; (уверење не старије од 6 месеци) г) има 
држављанство Републике Србије; (уверење не старије 
од 6 месеци) д) зна српски језик, језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из тачке 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, 
а доказ о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
документацијом достављају се на адресу: ОШ „Светозар 
Милетић” Врбас, Светозара Марковића 55, са назнаком 
„За конкурс за наставника ТИО и ТИТ”, односно „За кон-
курс за радно место чистачице”. Фотокопије докумена-
та морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање.

3. Наставник предметне наставе - 
математика
2 извршиоца

4. Сервирка
УСЛОВИ: уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Конкурс се објављује у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија именована од стране директора 
школе. Кандидат за радно место у установи треба да 
испуњава услове из члана 139. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: а) има одговарајуће 
образовање - за радно место наставника предметне 
наставе - математика кандидат 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 врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019); 
за радно место сервирке треба да има образовање из 
члана 25 став 2 Правилника о организацији и система-
тизацији послова у ОШ „Светозар Милетић” Врбас (дел.
бр. 729/6-2018/14.09.2018.; дел.бр. 1000/22.08.2019. 
- измене и допуне): образовање другог степена струч-
ности прехрамбене струке; б) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
в) није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење не старије од 6 месеци); г) има 
држављанство Републике Србије (уверење не старије од 
6 месеци); д) зна српски језик, језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из тачака 5а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ 
о испуњености услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Пријаве са документа-
цијом достављају се на адресу: ОШ „Светозар Милетић” 
Врбас, Светозара Марковића 55, са назнаком „За конкурс 
за наставника математике”, односно „За конкурс за рад-
но место сервирке”. Фотокопије докумената морају бити 
оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВУК КАРАЏИЋ”
21480 Србобран, Хајдук Вељка бб

1. Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има завршену основно образо-
вање; 2. психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доставља се пре закључи-
вања уговора о раду); 3. није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или 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 међи-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

2. Домар
УСЛОВИ: 1. да кандидат има средње образовање: III 
степен стручне спреме - квалификовани радник (грађе-
винског, машинског смера, електричар, инсталатер 
водовода и канализације); IV степен стручне спреме - 
грађевинског, машинског смера, електричар, инстала-
тер водовода и канализације; V степен стручне спреме 
- грађевинског, машинског и електротехничког смера; 
2. има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (доставља се пре закључи-
вања уговора о раду); 3. није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 

да уз пријавни формулар (са интернет сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја), приложе 
следеће доказе: 1. потписана биографија кандидата; 2. 
оригинал или оверена фотокопија дипломе; 3. ориги-
нал или оверена фотокопија уверења о некажњавању 
из казнене евиденције МУП-а, 4. оригинал или овере-
на копија уверења о држављанству РС (не старије од 
шест месеци), 5. оригинал или оверена копија извода из 
матеичне књиге рођених (не старије од шест месеци), 6. 
оверена фотокопија доказа о знању српског језика (уко-
лико је лице завршило основну, односно средњу школу 
на језику националне мањине по наставним плановима 
и програмима Р.Србије, сматра се да поседује знање срп-
ског језика); 7. копија личне карте; 8. доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (прибавља се пре закључења уговора о 
раду). Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“, на 
адресу: Основна школа „Вук Караџић“, 21480 Србобран, 
Хајдук Вељка бб или непосредно у школи, радним даном 
од 08.00 до 13.00 сати. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узети у разматрање.

ОМШ “ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”
21000 Нови Сад, Радничка 19а

1. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 

разредним старешинством - клавир
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. став 1, 2. и 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” број 88/2017, 27/18-други закон) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у музичкој 
школи (“Службени гласник РС-Просветни гласник” бр. 
18/2013 и 2/2017) и то : дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; академски 
музичар пијаниста; мастер музички уметник - професио-
нални статус - клавириста. 2. има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривично 
дело насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; 6. извод из матичне књиге рођених. Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар који преузимају са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs, достављају: 
кратку биографију или CV; оверен препис /фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању (доставити и 
додатак дипломи); уверење о држављанству; уверење 
МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3; 
извод из матичне књиге рођених. Лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима подноси кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Документација се подноси у оригиналу или у фотоко-
пији овереној од стране јавног бележника. Пријаве сла-
ти на адресу: Радничка 19а, 21000 Нови Сад. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле, на телефон: 021/6622-285.

2. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 

разредним старешинством - виолина
издвојено одељење у Бачком Петровцу

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” број 88/2017, 27/18-други закон) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у музичкој 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музичар, усме-
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рење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; 
академски музичар виолиниста; мастер музички уметник 
- професионални статус - виолиниста; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривично дело 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; 4. има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6. извод из матичне књиге рођених. 
Кандидати уз попуњен пријавни формулар који преузи-
мају са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.
rs достављају: кратку биографију или CV; оверен препис 
/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
(доставити и додатак дипломи); уверење о држављан-
ству; уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела 
из тачке 3; извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови”. Документација се подноси у оригиналу 
или у фотокопији овереној од стране јавног бележни-
ка. Пријаве слати на адресу: Радничка 19а, 21000 Нови 
Сад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 021/6622-285.

3. Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном сектору 
(„Сл. гласник РС“, 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и то: на 
основним академским студијима у обиму 240 ЕСПБ бодо-
ва, односно специјалистичим струковним студијама, по 
прописима који уређују високо 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; 2. има психичку физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривично дело насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. извод 
из матичне књиге рођених; 6. сертификат за самостал-
но обављање рачуноводствених послова у јавном сек-
тору; 7. искуство у раду у буџетском рачуноводству; 8. 
знање рада на рачунару. Кандидати уз попуњен пријав-
ни формулар који преузимају са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја: http://www.mpn.gov.rs, достављају: кратку био-
графију или CV; оверен препис /фотокопију дипломе 
о стеченом високом образовању (доставити и додатак 
дипломи); уверење о држављанству ; уверење МУП-а 
о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3; извод 
из матичне књиге рођених. Лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима подноси кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Документација се подноси у оригиналу или у фотоко-
пији овереној од стране јавног бележника. Пријаве сла-
ти на адресу Радничка 19а, 21000 Нови Сад. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле на телефон: 021/6622-285.

4. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном секто-
ру („Сл. гласник РС“, 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и то: 
средње образовање; 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 кривично 
дело 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 дискриминаторско 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. извод из матичне књиге рођених; 6. познавање 
енглеског језика; 7. знање рада на рачунару; 8. искуство 
у раду у просвети. Кандидати уз попуњен пријавни фор-
мулар који преузимају са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://www.mpn.gov.rs, достављају: кратку биографију 
или CV; оверен препис /фотокопију дипломе о стече-
ном средњем образовању; уверење о држављанству; 
уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела из 
тачке 3; извод из матичне књиге рођених. Лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови”. Документација се подноси у оригиналу 
или у фотокопији овереној од стране јавног бележни-
ка. Пријаве слати на адресу: Радничка 19а, 21000 Нови 
Сад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 021/6622-285.

5. Нототекар-медијатекар
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном сектору (Сл.
гласник РС 81/2017,6/2018 и 43/2018) и то: на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, образовни профил: 
академски / дипломирани музичар; 2. да 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-
вично дело 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. извод из матичне књиге рођених; 6. зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; 7. знање 
енглеског језика; 8. знање рада на рачунару. Кандида-
ти уз попуњен пријавни формулар који преузимају са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs, 
достављају: кратку биографију или CV; оверен препис 
/ фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
(доставити и додатак дипломи); уверење о држављан-
ству; уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела 
из тачке 3; извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови”. Документација се подноси у оригиналу 
или у фотокопији овереној од стране јавног бележни-
ка. Пријаве слати на адресу: Радничка 19а, 21000 Нови 
Сад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 021/6622-285.

6. Корепетитор
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. став 1, 2 и 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” број 88/2017, 27/18-други закон) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у музичкој 
школи (“Службени гласник РС-Просветни гласник” бр. 
18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; дипломи-
рани музичар - оргуљаш; дипломирани музичар - чем-
балиста; академски музичар пијаниста; академски музи-
чар оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер 
музички уметник - професионални статус - клавириста, 
оргуљаш или чембалиста; 2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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 кри-
вично дело 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 дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6. извод из матичне књиге рођених. 
Кандидати уз попуњен пријавни формулар који преузи-
мају са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.
rs, достављају: кратку биографију или CV; оверен препис 
/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
(доставити и додатак дипломи); уверење о држављан-
ству; уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела 
из тачке 3; извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови”. Документација се подноси у оригиналу 
или у фотокопији овереној од стране јавног бележника. 
Пријаве слати на адресу Радничка 19а, 21000 Нови Сад. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе на телефон: 021/6622-285.

7. Секретар школе
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са Уредбом о каталогу радних места у јавним 
службама и другим организацијама у јавном сектору 
(„Сл. гласник РС“, 81/2017, 6/2018 и 43/2018) и то: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије); на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривично дело 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. извод из матичне књиге рођених; 
6. поседовање сертификата за службеника за јавне 
набавке; 7. стручни испит о практичној оснособљености 
за обављање послова безбедности и здравља на раду; 
8. оспособљеност за пружање прве помоћи; 9. знање 
енглеског језика; 10. знање рада на рачунару; 11. иску-
ство у раду у просвети. Кандидати уз попуњен пријавни 
формулар који преузимају са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
http://www.mpn.gov.rs, достављају: кратку биографију 
или CV; оверен препис /фотокопију дипломе о стеченом 
високом образовању (доставити и додатак дипломи); 
уверење о држављанству; уверење МУП-а о неосуђи-
ваности за кривична дела из тачке 3.; извод из мати-
чне књиге рођених. Лекарско уверење да има психич-
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ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доказ подноси кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Документација се подноси у оригиналу или у фотоко-
пији овереној од стране јавног бележника. Пријаве сла-
ти на адресу: Радничка 19а, 21000 Нови Сад. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату шко-
ле на телефон: 021/6622-285.

8. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 

разредним старешинством - клавир
издвојено одељење у Бачком Петровцу

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140. став 1, 2 и 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” број 88/2017, 27/18-други закон) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у музичкој 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музичар, усме-
рење пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
академски музичар пијаниста; мастер музички уметник 
- професионални статус - клавириста; 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вично дело 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 на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; 6. извод из матичне књиге рођених. Канди-
дати уз попуњен пријавни формулар који преузимају са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs, 
достављају: кратку биографију или CV; оверен препис 
/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
(доставити и додатак дипломи); уверење о држављан-
ству; уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела 
из тачке 3; извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови”. Документација се подноси у оригиналу 
или у фотокопији овереној од стране јавног бележни-
ка. Пријаве слати на адресу: Радничка 19а, 21000 Нови 
Сад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 021/6622-285.

9. Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи са 

разредним старешинством - виолина
УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” број 88/2017, 27/18-други закон) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у музичкој 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музичар, усме-
рење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; 
академски музичар виолиниста; мастер музички уметник 
- професионални статус - виолиниста; 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-
вично дело 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-
ско понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 

5. зна српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; 6. извод из матичне књиге рођених. Канди-
дати уз попуњен пријавни формулар који преузимају са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs, 
достављају: кратку биографију или CV; оверен препис 
/фотокопију дипломе о стеченом високом образовању 
(доставити и додатак дипломи); уверење о држављан-
ству; уверење МУП-а о неосуђиваности за кривична дела 
из тачке 3; извод из матичне књиге рођених. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови”. Документација се подноси у оригиналу 
или у фотокопији овереној од стране јавног бележни-
ка. Пријаве слати на адресу: Радничка 19а, 21000 Нови 
Сад. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе на телефон: 021/6622-285.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“

Жабаљ, Трг Светог Саве 4

Наставник математике
2 извршиоца

Спремачица
2 извршиоца

Наставник технике и технологије 

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС, број 88/2017 и 27/2018- др. 
закон и 10/2019) као и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
11/2016, 2/2017, 13/2018 и 11/2019). За радно место 
спремачице потребно да поседује основно образовање, 
а радно место референта за финансијско рачуновод-
ствене послове поседовање средњег образовања и вас-
питања. Члан 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописује услове за пријем у радни 
однос, односно да у радни однос у установи може бити 
примљено лице под условима прописаним законом и то: 
ако има одговарајуће образовање; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да нијеосуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе против 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;држављанство Републике Србије;знање 
српског језика (језик на којем се остварује образовно- 
васпитни рад). Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја и уз одштампани фор-
мулар установи доставља: 1. потписану биографију кан-
дидата; 2. оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем образовању; 3. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству; 4. ориги-
нал или оверенуфотокопију уверења о неосуђиваности 
из МУП-а; 5. оригинал или оверену фотокопију уверења 
да против кандидата није покренут кривични поступак, 
нити покренута истрага из суда; 6. доказ о знању српског 
језика, односно језика на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику). У поступку одлучивања о избору 
наставника комисија врши избор кандидата које упућује 
на претходну психолошку проверу способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Лекарско уверење као доказ доставља иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова подносе се на адресу: 

Основна школа „Милош Црњански”, Трг Светог Саве 4, 
21230 Жабаљ, са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на 
телефон: 021/831-377.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
21239 Ђурђево, Краља Петра I 59

Наставник техничког и 
информатичког образовања, 
односно наставник технике и 

технологије
(део норме на русинском наставном 

језику)

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставни-
ка техничког и информатичког образовања, односно 
наставника технике и технологије, може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег високог образовања за наставника тех-
ничког и информатичког образовања, односно настав-
ника технике и технологије, у складу са чланом 3. став 
1. тачка 13. Правилника о степену образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Служ-
бени гласник РС”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/18 и 9/19), поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика; знање русинског језика; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: попуњен формулар за пријем у 
радни однос у установи образовања и васпитања са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству или 
извода из матичне књиге рођених (не старије од шест 
месеци); оригинал или оверену фотокопију потврде да 
је положио испит из српског, односно русинског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе 
(доставља само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском, односно русинском језику); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута 
оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра (не старије од шест месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења Министарства унутрашњих посло-
ва да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 (три) месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или давања 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 (не старије од 
шест месеци). Пријаве треба послати на адресу: Основ-
на школа “Јован Јовановић Змај”, Краља Петра I 59, 
21239 Ђурђево. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе или позивом на број теле-
фона: 021/2939-033.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту референта 

Наука и образовање



   |  Број 869 | 19.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs84 

за финансијско-рачуноводствене послове, може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
поседовање средњег образовања и васпитања; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: попуњен формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверену фотокопију сведочанства 
о стеченом средњем образовању и васпитању; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству или 
извода из матичне књиге рођених (не старије од шест 
месеци); оригинал или оверену фотокопију потврде да 
је положио испит из српског по програму одговарајуће 
установе (доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења надлежног суда 
да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута 
оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра (не старије од шест месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења Министарства унутрашњих посло-
ва да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 (три) месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примања или давања 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 (не старије од 
шест месеци). Пријаве треба послати на адресу: Основ-
на школа „Јован Јовановић Змај“, Краља Петра I 59, 
21239 Ђурђево. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе или позивом на број теле-
фона: 021/2939-033.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту чистачице, може 
бити примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
поседовање основног образовања и васпитања; посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање српског језика; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: попуњен формулар за пријем у радни однос у 
установи образовања и васпитања са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију сведочанства о завршеном 
основном образовању и васпитању; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству или извода 
из матичне књиге рођених (не старије од шест месеци); 
оригинал или оверену фотокопију уверења надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, подигнута 

оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра (не старије од шест месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења Министарства унутрашњих посло-
ва да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 (три) месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примања или давања 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 (не старије од 
шест месеци). Пријаве треба послати на адресу: Основ-
на школа “Јован Јовановић Змај”, Краља Петра I 59, 
21239 Ђурђево. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе или позивом на број теле-
фона: 021/2939-033.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У 
НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1

За избор у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Теоријскоправну и заснивање радног 
односа на радном месту сарадника 
за наставни предмет Увод у право

на одређено време од три године

УСЛОВИ: завршен правни факултет (основне академске 
студије права) са просечном оценом најмање 8,00, завр-
шене мастер академске студије права са просечном оце-
ном најмање 8,00, стечен научни назив доктора наука 
из уже научне области за коју се бира, показује смисао 
за наставни рад. Услови за избор прописани су Законом 
о високом образовању („Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018 и 
67/2019), Статутом Факултета, Правилником о усло-
вима и поступку за избор у звање и заснивање радног 
односа наставника и сарадника на Правном факултету у 
Новом Саду и Правилником о организацији и системати-
зацији послова на Правном факултету у Новом Саду. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: краћу биографију, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, диплому о завршеном правном факултету (ориги-
нал или оверену фотокопију), диплому или уверење о 
завршеним мастер академским студијама (оригинал или 
оверену фотокопију), диплому или уверење о стеченом 
научном називу доктора правних наука (оригинал или 
оверену фотокопију), списак својих научних радова и по 
један примерак тих радова. Пријаве се подносе у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: 
Правни факултет у Новом Саду, Нови Сад, Трг Доситеја 
Обрадовића 1.

ОШ “ИВАН ГУНДУЛИЋ”
21000 Нови Сад, Гундулићева 9

1. Наставник разредне наставе
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139, 140, 142 и 144 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 
- др. закони и 10/2019) и то: да има одговарајуће високо 
образовање, у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласнику 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 

Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

2. Административни радник
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и услове из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 
- др. закони и 10/2019) да има одговарајуће средње 
образовање и то економска струке; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

3. Домар
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 
10/2019) да има одговарајуће средње образовање, и то 
машинске или електротехничке струке; 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 дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

4. Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони 
и 10/2019): да има основно образовање; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи и то: доказ о одговарајућем образовању 
(оверена фотокопија дипломе траженог степена и врсте 
образовања, односно уверења - ако диплома није изда-
та); уверење или потврда о неосуђиваности за горенаве-
дена кривична дела и да није утврђено дискриминатор-
но понашање које издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од 6 месеци); уверење о држављанству не 
старије од 6 месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија); извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија); уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском језику, 

Наука и образовање
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у обавези је да достави доказ да је положио испит из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Уз наведену документацију 
кандидат треба да приложи и пријаву на конкурс која 
треба да садржи име и презиме, адресу пребивалишта 
или боравишта, контакт телефон кандидата; радну био-
графију и оверену копију дозволе за рад (лиценце) уко-
лико је кандидат поседује. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор, биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши Нацио-
нална служба за запошљавање. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве са 
неовереном документацијом, неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са потребном документацијом доставити 
са назнаком „За конкурс”, на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „20. ОКТОБАР“
Врбас, Пете пролетерске бригаде 1-3

1. Наставник предметне наставе 
- српски језик и српски језик и 

књижевност
УСЛОВИ: У радни однос на радном месту наставник 
предметне наставе - српски језик и српски језик и књи-
жевност може бити примљен кандидат који испуњава 
следеће услове: поседовање одговарајућег образовања 
прописаног чланом 140, 141 и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 
88/2017 и 27/2018-др закон, 10/2019), чланом 3. став 
1 тачка 1а) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017, 13/2018 и 
11/2019); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; извршена психо-
лошка процена способности за рад са децом и учени-
цима; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се изводи образовно-вас-
питни рад; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
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 непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом.

2. Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту чистачице 
може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: да има завршену основну школу; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да има дрављанство Републике Србије; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но 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 родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству (уверење о држављанству, не 
старије од шест месеци - оригинал или оверена копија); 
извод из МК рођених (оригинал или оверена копија); 
оверен препис/фотокопију дипломе/сведочанства 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); доказ (оригинал или оверена копија) о 
образовању из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина стечених на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова или оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
- само за наставника предметне наставе; доказ о нео-
суђиваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања, не старије од шест месеци; пријава се подноси 
на формулару за пријаву на конкурс, који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; обавезно назначити адре-
су и број телефона; уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Кан-
дидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности коју врши надлеж-
на служба за запошљавање, о чему ће кандидати бити 
накнадно обавештени. Пријаве треба послати на адресу: 
Основна школа “20. октобар”, V пролетерске бригаде 1-3, 
21460 Врбас, са назнаком “Пријава за конкурс”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, телефон: 021/700-250, од 08.00 до 13.00 часова.

ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
21423 Обровац, Краља Петра Првог 73

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
чл. 24. став 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бој 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 
113/2017 и 95/2018- аутентично тумачење), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139. став 
1. тачке 1)-5), чланом 140. став 1. и 2., чланом 142. став 
1. и 4. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” број 88/17, 27/18 - др. закон 10/19 
и 6/20): 1) има одговарајуће образовање према одредба-
ма Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка 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) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; 6) у складу са чланом 
142. став 1. да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из става 1. члана 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из члана 142. став 1. обавезан је да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Услови из тачке 1. доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1), 3)-5) саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни фор-
мулар који се може преузети на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs - формулар за пријем у радни 
однос у установама образовања и васпитања), доста-

вити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверена фотокопија изво-
да из матичне књиге рођених, потврду о некажњавању 
надлежне полицијске управе (не старију од 1 месеца), 
доказ о познавању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања поступ-
ка одлучивања о избору кандидата, Конкурсна комисија 
врши ужи избор кандидата, који се, у року од 8 дана 
од дана истека рока за подношење пријава упућују на 
претходну проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање, о чему ће кандидати бити благовремено 
обавештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова за пријем у радни однос достављају се на 
адресу: ОШ „Жарко Зрењанин”, Обровац, Краља Петра 
Првог 73, 21423 Обровац, са назнаком „За конкурс - 
математика”, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Копије докумената морају бити оверене код 
нотара.

Помоћни радник - спремачица
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове пред-
виђене чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву кандидати прилажу 
доказе предвиђене чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања: оверену фотокопију 
дипломе (основна школа), уверење да кандидат 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 насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци). Документација се дос-
тавља у оригиналу или у овереној копији (код нотара). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Кандидати потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом са званичне 
интернет странице Министарства просвете достављају 
установи, на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин“ Обровац, 
Краља Петра Првог 73, 21423 Обровац, са назнаком: 
„Пријава на конкурс – спремачица“, или предати ковер-
ту лично код секретара од 08 до 12 часова, сваког рад-
ног дана. Неблаговремене, непотпуне и пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“
Вајска, Маршала Тита 33

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018-др.
закони и 10/2019), као и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) и Правилника о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи „Алекса 
Шантић” Вајска од 16.03.2018.године. Члан 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања пропи-
сује услове за пријем у радни однос, односно да у рад-
ни однос у установи може да буде примљено лице под 
условима прописаним законом и то ако: 1) има одгова-
рајуће образовање, 2)има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквнуће, за кри-
вична дела примања и давања мита, за кривична дела 
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из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик. Кандидати су дужни да приложе следећу 
документацију: 1) попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар (налази се на званичној и интернет страници 
Министарства просвете, науке и технилошког развоја - 
део Ново на сајту); 2) кратку биографију; 3) оргиналну 
или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми или уверење о стеченом високом образовању; 4) 
уверење о држављанству (оргинал или оверена фотоко-
пија); 5) извод из матичне књиге рођених (оргинал или 
оверена фотокопија); 6) уверење о неосуђиваности; 7) 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран 
по конкурсу, пре закључења уговора о раду). Напред 
наведена документа не могу бити старија од шест месе-
ци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Кандидати који конкуришу 
на више радних места подносе појединачне пријаве за 
свако радно место на које конкуришу у којима наводе уз 
коју од пријава су приложили тражене доказе. Пријав-
ни формулар са потребном документацијом слати пре-
порученом поштом на адресу: Основна школа „Алекса 
Шантић” Вајска, Маршала Тита 33 или доставити лично 
у секретаријат школе у затвореној коверти, са назнаком 
„ За конкурсну комисију”, сваког радног дана од 08.00 до 
13.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
21420 Бач, Школска 1

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139. Закона о основама система образо-
вања и васпитања и то да: 1. имају одговарајуће обра-
зовање: основно образовање; 2. психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривично 
дело насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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. имају држављанство Републике Србије; 5. 
знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-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-
ке 1), 3), 4)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курса, а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави: доказ да поседује одговарајуће образовање - 
оверену фотокопију дипломе; да је држављанин Репу-
блике Србије - уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена копија), доказ да није 
осуђен правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривично дело насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 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 (уверење из МУП-а, не старије од 6 месеци); доказ 
да зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-

питни рад (диплома издата и стечена на српском језику). 
Психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима вршиће надлежна служба за послове запошља-
вање, пре доношења решења о избору кандидата. Кан-
дидат који буде изабран у обавези је да пре закључења 
уговора о раду достави доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој спсобности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење), не старије од 6 месеци. Кандидати 
су дужни да одштампају и попуне пријавни формулар 
на званичној интернет станици Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn. gov.rs/), 
који заједно са потребном документацијом достављају 
на адресу школе. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве слати на адресу школе: Основна школа „Вук 
Караџић” Бач, Школска 1, 21420 Бач, са назнаком: „За 
конкурс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Приложена документа се не 
враћају. Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, телефон: 021/6071-207.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“БРАЋА НОВАКОВ”

21433 Силбаш, Краља Петра Првог 103

1. Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
чланом 24. став 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 
и 95/19-аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139. став 1. тачка 
1-5, чланом 140.став 1 и2., чланом 142.став 1. и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. (“Сл.
гласник РС” бр.88/17, 27/18-др.закони, 10/19 и 6/20), и 
то: 1. да има одговарајуће образовање према одредбама 
Правилника 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, 13/18 и 11/19), 2. да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против 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. зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 6. у складу са чланом 
142. став 1. да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечених на високош-
коској устаови у току тудија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са европс-
ким системом преноса бодова. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из члана 142.став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из овог члана обавезан је да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; кратку биографију 
или CV; оверен препис /фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци,( оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(прибављено од стране надележног органа МУП-а, не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси само кандидат који није стекао диплому на срп-
ском језику. Докази о здравственој,психичкој и физич-
кој способности прибављају се пре закључења уговора 
о раду.

2. Наставник предметне наставе - 
енглески језик

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
чланом 24. став 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 
и 95/19-аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139. став 1. тачка 
1-5, чланом 140. став 1 и2., чланом 142.став 1. и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18-др.закони, 10/19 и 6/20), и 
то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање према 
одредбама Правилника 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, 13/18 и 11/19); 2. да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и 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. зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 6. у складу са чланом 
142. став 1. да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечених на високош-
коској устаови у току тудија 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. Канидидат који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
образовање из члана 142. став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из овог члана обавезан је да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc, кратку биографију 
или CV; оверен препис /фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству , не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(прибављено од стране надележног органа МУП-а, не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси само кандидат који није стекао диплому на срп-
ском језику. Докази о здравственој, психичкој и физич-
кој способности прибављају се пре закључења уговора 
о раду.

3. Васпитач у групи на словачком 
језику

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
чланом 24. став 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 
и 95/19-аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139. став 1. тачка 
1-5, чланом 140.став 1 и2., чланом 142.став 1. и 4 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр.88/17, 27/18-др.закони, 10/19 и 6/20), и 
то: 1. да кандидат има одговарајуће образовање према 
Закону о предшколском васпитању и образовању (“Сл. 
гласник РС”18/10, 101/17, 113/17-др.закон, 95/18-др.
закон и 10/19) и да је стекао одговарајуће образовање 
на словачком језику или је положио испит из тог језика 
са методиком на одговарајућој високошколској устано-
ви у складу са Законом; 2. да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
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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. зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. 6. у складу са чланом 
142. став 1. да има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечених на високош-
коској устаови у току тудија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са европс-
ким системом преноса бодова. Канидидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из члана 142.став 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из овог члана обавезан је да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да доставе : пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
линк: http: //www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/
FORMULARZA-KONKURISANjE.doc; кратку биографију 
или CV; оверен препис /фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци ( оригинал или оверену фотокопију); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију); уверење из казнене евиденције о неосуђиваности 
(прибављено од стране надележног органа МУП-а, не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси само кандидат који није стекао диплому на срп-
ском језику. Докази о здравственој, психичкој и физич-
кој способности прибављају се пре закључења уговора 
о раду.

4. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђе-
них чланом 24. став 1. Закона о раду (“Сл. гласник 
РС”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 
113/17 и 95/19-аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр.88/17, 27/18-др.закони, 10/19 и 6/20), и то: 
1. да кандидат има одговарајуће образовање - економ-
ски техничар; 2. да кандидат 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 кривично дело примање мита или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти треба да доставе: пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, линк: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.
doc; кратку биографију или CV; оверен препис /фотоко-
пију дипломе о стеченом средњем образовању; уверење 
о држављанству , не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење из казне-
не евиденције о неосуђиваности (прибављено од стра-
не надележног органа МУП-а, не старије од 6 месеци); 
доказ о познавању српског језика и језика на којем се 
остварује образовно-васпитни рад подноси само канди-
дат који није стекао диплому на српском језику. Докази 
о здравственој, психичкој и физичкој способности при-
бављају се пре закључења уговора о раду.

5. Чистачица
4 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 

чланом 24. став 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС”, 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 
и 95/19-аутентично тумачење), треба да испуњава и 
посебне услове предвиђене чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18-др.закони, 10/19 и 6/20), и то: 1. да 
кандидат има одговарајуће образовање - основну шко-
лу; 2. да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита 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. зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да доставе: пријавни формулар, који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја,линк: http: //www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.
doc, кратку биографију или CV; оверен препис /фото-
копију дипломе о стеченом основном образовању; уве-
рење о држављанству , не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
из казнене евиденције о неосуђиваности (прибавље-
но од стране надележног органа МУП-а, не старије од 
6 месеци); доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
само кандидат који није стекао диплому на српском јези-
ку. Докази о здравственој, психичкој и физичкој способ-
ности прибављају се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве се под-
носе на адресу: ОШ „Браћа Новаков“ Краља Петра Првог 
103, 21433 Силбаш, са назнаком „За конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

ПАНЧЕВО

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„СТЕВИЦА ЈОВАНОВИЋ”

26000 Панчево, Пастерова 2

Наставник здравствене неге
на одређено време, замена одсутног 

радника преко 60 дана

УСЛОВИ: Осим општих услова за заснивање радног 
односа: 1. психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са ученицима, 2. да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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; 
3. држављанство Републике Србије, 4. знање језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, кандидати 
морају да испуне и посебни услов у смислу одговарајућег 
образовања и то: виша медицинска сестра - техничар; 
струковна медицинска сестра; организатор здравствене 
неге; специјалиста струковна медицинска сестра; дипло-
мирана медицинска сестра; мастер медицинска сестра; 
виша медицинска сестра општег смера; виша медицин-
ска сестра интернистичког смера; виша медицинска 
сестра хируршког смера; виши медицински техничар; 
дипломирани организатор здравствене неге; дипломи-
рани организатор здравствене неге - мастер; мастер 
организатор здравствене неге; мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене основне академске 
студије у области здравства). Заинтересовани кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 

страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним формуларом достављају школи. Адреса на којој 
се налази формулар: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. 
Потребна документација: доказ о испуњености услова 
одговарајућег образовања и држављанства, доказ да 
није осуђиван (тачка 2. услова), док се доказ о испуње-
ности услова психичке, физичке и здравствене способ-
ности подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом слати искуључи-
во на адресу: Медицинска школа „Стевица Јовановић“ 
26000 Панчево, Пастерова 2.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛОШ САВИЋ“

12000 Лучица

Чистачица
у матичној школи у Лучици, на одређено 

радно време, ради замене одсутне 
запослене до повратка раднице са 

трудничког боловања

УСЛОВИ: основно образовање са првим степеном стру-
чне спреме, основно образовање са првим степеном 
стручне спреме у наведеном занимању. Кандидати уз 
молбу треба да приложе и следећа документа: оверену 
фотокопију сведочанства о завршеном основном обра-
зовању; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству РС. Рок за подношење молбе је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИША ЖИВАНОВИЋ”

12253 Средњево, Маршала Тита 12 
тел. 012/667-056

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24. став 1. Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тума-
чење), кандидат мора да испуњава и посебне услове 
прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/17, 27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. 
закон и 6/2020) и то: одговарајуће образовање у складу 
са члановима 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 
27/2018-др. закон, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020), 
као и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 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 про-
тив човечности и других добара заштићних међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. 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 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
6 бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни 

Наука и образовање
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формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану молбу са биогра-
фијом; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству Репу-
блике Србије не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(потврду високошколске установе о броју бодова, доказ 
о положеном испиту за лиценцу или доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије); уверење 
МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику; доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање као ни копије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу шко-
ле: Основна школа „Миша Живановић”, Маршала Тита 
12, 12253 Средњево, са назнаком „За конкурс”.

СРЕДЊА ШКОЛА “МИЛОЈЕ ВАСИЋ” 
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

тел. 012/663-131

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да испуња-
ва услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закони,10/2019, 
6/2020), као и Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 108/2015). За директора школе може бити 
изабрано лице које има: одговарајуће високо образо-
вање: то јест високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука или 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; лице из става 
1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета - доказ/ оверена фотокопија дипломе и евентуално 
потребних потврда које издаје високошколска установа 
у циљу доказивања стеченог образовања; 2. дозвола за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника - доказ: 
оригинал или оверена фотокопија документа, изда-
тог од стране надлежног органа; 3. лиценца за дирек-
тора установе, уколико је кандидат поседује (у складу 
са одредбама Закона о основама система образовања 
и васпитања изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност) - доказ: оригинал 
или оверена фотокопија документа издатог од стране 
надлежног органа; 4. најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања - доказ: оригинал или 
оверена фотокопија потврде; 5. да кандидат које није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело, 
дискриминаторно понашање или привредни преступ 
утврђен Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони, 
10/19,6/2020) и то: 5.1 да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
- доказ: оригинал или оверена фотокопија документа 
издатог од стране надлежног МУП-а, а који није старији 
од 6 месеци; 5.2 да за кандидата није правоснажном 

пресудом утврђено дискриминаторно понашање - доказ: 
оригинал или оверена фотокопија документа издатог од 
стране надлежног МУП-а, а који није старији од 6 месе-
ци; 5.3 да није осуђиван 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 - доказ: оригинал 
или оверена фотокопија документа издатог од стране 
надлежног МУП-а, а који није старији од 6 месеци; 5.4 
да против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога - односи се на кривична дела 
наведена под претходним ставом подтачке 5.3 - доказ: 
оригинал или оверена фотокопија документа издатог од 
стране надлежног суда, а који није старији од 6 месеци; 
5.5 да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
привредни преступ - доказ: оригинал или оверена фото-
копија потврде привредног суда, не старија од 6 месеци; 
6. кандидат мора да поседује држављанство Републи-
ке Србије - доказ: оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од 6 месеци; 7. да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима доказује се лекарским уверењем које издаје 
надлежна здравствена установа - не старије од 6 месе-
ци; 8. кандидат доставља и своју биографију, план рада, 
адресу пребивалишта односно боравишта, контакт теле-
фон и адресу електронске поште, уколико је поседује; 
9. доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) - оригинал 
или оверена фотокопија (овај услов важи у случају да се 
на конкурс пријавило лице које је претходно обављало 
дужност директора установе и у обавези је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања). Пријава на конкурс за избор 
директора, заједно са потребном документацијом, дос-
тавља се установи, на адресу: Средња школа „Милоје 
Васић”, Житни трг 4, Велико Градиште. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 
Конкурсна комисија неће разматрати. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 012/663-131.

СРЕДЊА ШКОЛА “МИЛОЈЕ ВАСИЋ”
12220 Велико Градиште, Житни трг 4

тел. 012/663-131

Професор немачког језика

Професор куварства са практичном 
наставом

Професор српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног 
односа, предвиђених чланом 24. став 1. Закона о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17-одлука УС, 113/2017, 95/2018-аутентично тума-
чење) и чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др закони, 10/2019, 6/2020 ), пријављени кандидати 
треба да испуњавају услове у погледу врсте тражене 
стручне спреме утврђене чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања(“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др закони, 10/2019,6/2020 ) Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама(“Сл. гласник РС” - Просвет-
ни гласник, број 8/2015, 11/2016, 13/2016-исп, 13/2016, 
2/2017, 13/2018 и 7/2019), Правилником о измени и допу-
нама Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама (“Сл. гласнику РС 
- Просветни гласник“, број 7/2019 од 3. јула 2019. год.), 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019), Правилни-

ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада трговина, угоститељство и туризам (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018), да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
став 1. 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 кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца,као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица,за-
пуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из става 
1. тач. 1), 3) 4) и 5) саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључивања угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају формулар на званич-
ној страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Документа се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве слати на адресу: Средња 
школа „Милоје Васић” у Великом Градишту, Житни трг 4, 
12220 Велико Градиште. Све додатне информације могу 
се добити на тел. 012/663-131.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ГОЈКО ДРУЛОВИЋ”

31318 Радоиња, Кокин Брод
тел. 033-88281

Наставник математике
за рад у матичној школи Радоиња и у ИО 

Негбина

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду („Службени гласник Републике Србије” 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење 
), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139 став 1 тачке 1)-5), чланом 140 став 1 и 2, чланом 
142 став 1 и 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник Републике Србије” бр. 
88/2017, 27/2019-др. закон и 10/2019) и услове из Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник Републике Србије - Просветни гласник” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 11/17, 
13/2018 и 11/2019). Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Заједно са одштампаним пријавним формуларом 
који се налази на званичној интернет страници, канди-
дат доставља и доказе у оригиналу или овереној копији 
и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Доказ о испуњености услова 
из тач. 1), 4) и 5) овог члана подносе се уз пријаву на 
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конкурс, а из тач. 2) овог члана пре закључења угово-
ра о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија, коју 
именује директор. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на бројеве телефона које су 
навели у својим пријавама. Разговор са  кандидатима ће 
се обавити у просторијама школе, а о месту и времену 
ће бити благовремено обавештени. Неће се разматра-
ти пријаве које су неблаговремене, непотпуне и које не 
испуњавају услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме. Пријавни формулар са доказима о испуњавању 
услова доставити у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс - наставник математике”.

ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ

1. Секретар школе
УСЛOВИ: Кaндидaт трeбa дa испуњaвa услoвe из чл. 139. 
ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5,чл. 140 став 1 тачка 1 подтач-
ка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 132 ст. 2 и ст 8 
Зaкoнa o oснoвaмa систeмa oбрaзoвaњa и вaспитaњa, 
и тo: 1 имa oбрaзoвaњe из oблaсти прaвних нaукa у 
склaду сa члaнoм 140. стaв 1. oвoг зaкoнa и дoзвoлу зa 
рaд сeкрeтaрa (у дaљeм тeксту: лицeнцa зa сeкрeтaрa). 
Сeкрeтaр кojи имa пoлoжeн стручни испит зa сeкрeтaрa, 
прaвoсудни или стручни испит зa зaпoслeнe у oргaнимa 
држaвнe упрaвe или држaвни стручни испит, смaтрa сe 
дa имa лицeнцу зa сeкрeтaрa. Образовање из области 
правних наука из члана 140 став 1 је: 1) нa студиjaмa 
другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, мaстeр 
струкoвнe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje) и 
тo: (1) студиje другoг стeпeнa из нaучнe, oднoснo струч-
нe oблaсти зa oдгoвaрajући прeдмeт, oднoснo групe 
прeдмeтa; (2) студиje другoг стeпeнa из oблaсти пeдaгoш-
ких нaукa или интeрдисциплинaрнe, мултидисциплинaр-
нe, трaнсдисциплинaрнe студиje другoг стeпeнa кoje 
кoмбинуjу цeлинe и oдгoвaрajућe нaучнe, oднoснo струч-
нe oблaсти или oблaсти пeдaгoшких нaукa; 2) нa oснoв-
ним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, пo 
прoписимa кojи су урeђивaли висoкo oбрaзoвaњe дo 
10. сeптeмбрa 2005. гoдинe. 2. имa психичку, физич-
ку и здрaвствeну спoсoбнoст зa рaд сa дeцoм и учeни-
цимa; 3. дa ниje oсуђивaн прaвнoснaжнoм прeсудoм зa 
кривичнo дeлo зa кoje je изрeчeнa бeзуслoвнa кaзнa 
зaтвoрa у трajaњу oд нajмaњe три мeсeцa, кao и зa кри-
вичнa дeлa нaсиљe у пoрoдици, oдузимaњe мaлoлeтнoг 
лицa, зaпуштaњe и злoстaвљaњe мaлoлeтнoг лицa или 
рoдoскврнућe, зa кривичнa дeлa примaњe или дaвaњe 
митa; зa кривичнa дeлa из групe кривичних дeлa прoтив 
пoлнe слoбoдe, прoтив прaвнoг сaoбрaћaja и прoтив 
чoвeчнoсти и других дoбaрa зaштићeних мeђунaрoдним 
прaвoм, бeз oбзирa нa изрeчeну кривичну сaнкциjу, и 
дa зa њeгa ниje, у склaду сa зaкoнoм, утврђeнo дискри-
минaтoрнo пoнaшaњe, 4. имa држaвљaнствo Рeпубликe 
Србиje; 5. знa српски jeзик, jeзик нa кoмe сe oствaруje 
oбрaзoвнo-вaспитни рaд. Дoкaзи o испуњeнoсти услoвa 
из тaчaкa 1, 3, 4 и 5) дoстaвљajу сe уз приjaву, a дoкaз 
o испуњeнoсти услoвa из тaчкe 2 oвe oдлукe прибaвљa 
сe прe зaкључeњa угoвoрa o рaду. Уз пријаву кандидати 
треба да доставе следећа документа: оверену фотоко-
пију дипломе о одговарајућој стручној спреми оверену 
фотокопију уверења о пoлoжeном стручном испиту зa 
сeкрeтaрa, прaвoсудном испиту или стручном испиту 
зa зaпoслeнe у oргaнимa држaвнe упрaвe или држaв-
ном стручном испиту, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), уверење о неосуђиваности (не 
старије од 6 месеци), - извод из МК рођених. Приjaва 
сa дoкумeнтaциjoм дoстaвљa сe на адресу: Гимназија 
Прибој, Немањина 37, 31330 Прибој, сa нaзнaкoм „Зa 
кoнкурс”. Фoтoкoпиje дoкумeнaтa мoрajу бити oвeрeнe. 
Нeпoтпунe и нeблaгoврeмeнe приjaвe сe нeћe узимaти 
у рaзмaтрaњe. Уз приjaвни фoрмулaр, кojи сe прeузимa 
сa интeрнeт стрaницe Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и 
тeхнoлoшкoг рaзвoja, кaндидaти дoстaвљajу пoтрeбну 
дoкумeнтaциjу у рoку oд 8 дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa 
кoнкурсa у публикaциjи „Пoслoви” Нaциoнaлнe службe 
зa зaпoшљaвaњe. Кoнкурс спрoвoди Кoнкурснa кoмисиja 
имeнoвaнa oд стрaнe дирeктoрa шкoлe.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
,,НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

11320 Велика Плана, 10. октобар 54
тел. 026/513-066

e-mail: osnadezda@gmail.com

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24. Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - други закони и 10 /19) односно: да има стечено 
основно образовање (први степен стручне спреме); 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 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 кога 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. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти су дужни да доставе, у оригиналу или овереној фото-
копији, следећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека конкурса, 
сведочанство о завршеном основном образовању (ори-
гинал или оверена копија), уверење из казнене евиден-
ције МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затворау 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, не старије од 6 месеци дана у одно-
су на дан истека конкурса, доказ о знању српског језика, 
осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику или су положили испит из српског језика 
по програму одговарајуће школске установе. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Србије, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Конкурс спроводи комисија коју именује дирек-
тор у складу са законом. Конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који буду испуњавали услове конкурса и 
буду изабрани у ужи избор, у року од осам дана од дана 
истека рока за подношење пријава упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака о чему ће 
кандидати бити обавештени путем имејла или бројева 
телефона које су навели у својим пријавама. 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 способ-
ности за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из претходног 
става. Разговор са кандидатима ће се обавити у просто-
рији секретара школе у ОШ,,Надежда Петровић” у Вели-
кој Плани, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени. Комисија доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима. Лице које буде изабрано по конкур-
су, дужно је да приложи доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) пре закључења уговора 

о раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Благовременом 
пријавом сматра се пријава која је непосредно предата 
школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре 
истека тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или 
на дан државног празника, рок истиче истеком првог 
наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која у прилогу садржи све прилоге којима кан-
дидат доказује да испуњава услове за избор у складу са 
Законом и овим конкурсом. Пријаве подносити на адре-
су (са назнаком „За конкурс”): Основна школа „Надеж-
да Петровић“, 11320 Велика Плана, 10. октобар 54 или 
непосредно радним данима од 7 до 15 часова. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе путем телефона: 026/513-066.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКАДЕМИК РАДОМИР ЛУКИЋ”

Милошевац
Трг јединства 13

тел/факс: 026/802-233

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чл 
140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања и члана 2. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, као и доставе све неопходне доказе о испуње-
ности услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве на 
конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да 
доставе и попуњен пријавни формулар објављен на 
завничној интернет страници Министарства, који дос-
тављају са оригиналима или овереним фотокопијама 
докумената, којима доказују да испуњавају услове кон-
курса и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, да нису осуђивани за кривична дела 
предвиђена чл.139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система, не старије од 6 месеци. За случај да кандидат 
конкурише за оба радна места, није потребно да дос-
тавља два примерка документације, већ је довољно да 
у пријави на конкурс наведе да конкурише за оба радна 
места. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од дана 
објављивања. Пријаве се достављају лично у секре-
таријату школе од 8 до 14 сати, или поштом на адре-
су: 11318 Милошевац, Трг јединства 13. Контакт лице: 
секретар школе, Даниел Ранковић 064/1943-808.

Наставник разредне наставе - 
продужени боравак

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл 
140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања и члана 2. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, као и доставе све неопходне доказе о испуње-
ности услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве на 
конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да 
доставе и попуњен пријавни формулар објављен на 
завничној интернет страници Министарства, који дос-
тављају са оригиналима или овереним фотокопијама 
докумената, којима доказују да испуњавају услове кон-
курса и то: диплому о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству, да нису осуђивани за кривична дела 
предвиђена чл.139. став 1. тачка 3) Закона о основама 
система, не старије од 6 месеци. За случај да кандидат 
конкурише за оба радна места, није потребно да дос-
тавља два примерка документације, већ је довољно да 
у пријави на конкурс наведе да конкурише за оба радна 
места. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 (осам) дана од дана 
објављивања. Пријаве се достављају лично у секре-
таријату школе од 8 до 14 сати, или поштом на адре-
су: 11318 Милошевац, Трг јединства 13. Контакт лице: 
секретар школе, Даниел Ранковић: 064/1943-808.
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник практичне наставе за 
електротехничку групу предмета - 

Јака струја
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер електротехнике, сви смерови енергетског 
одсека, VI степен стручне спреме инжењер електротех-
нике, смер енергетски. Кандидати треба да испуњавају 
услове прописане Законом о раду, услове из члана 139, 
140 и 141 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закон, 10/2019 и 6/2020), као и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада електротехника.

ОСТАЛО: Уз одштампан, попуњен пријемни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја на конкурс доставити: ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а 
за наставника - уверење о положеном стручном испи-
ту за рад у образовању или положен испит за лицен-
цу (осим за лица која заснивају радни однос у својству 
приправника или на начин утврђен као за приправнике). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања поступка 
одлучивања о избору, кандидати за сва радна места који 
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање, приме-
ном стандардизованих поступака, а у складу са чланом 
154. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 
10/2019 и 6/2020), по распореду који утврди школа у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање, 
о чему ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Кандидат мора знати језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Пријаве слати на 
горе наведену адресу, са назнаком: “За конкурс”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“СТАНОЈЕ ГЛАВАШ”

11420 Смедеревска Паланка, Глибовац 
тел. 026/391-129

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане члановима 139, 140 ст.1 и 2 
и 142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018-други закони и 
10/19, 6/2020-у даљем тексту : ЗОСОВ); одговарајући 
степен стручне спреме, одређеног занимања према 
Правилнику о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/19) и члану 140 
ЗОСОВ - наставник разредне наставе, професор разред-
не наставе, професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за основ-
ну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - мас-
тер, професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу.

ОСТАЛО: да кандидат 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 кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 

није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, у складу са чланом 142. став 1. ЗОСОВ. Канди-
дат који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу сматра се да има образовање из члана 
142. став 1. ЗОСОВ, а кандидат који нема образовање из 
члана 142. став 1. 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; да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно васпитни рад - српски језик (доказ су 
у обавези да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) - доказује се потврдом 
одговарарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика. Уз пријаву кандидат 
прилаже и: пријавни формулар који попуњава на зва-
ничној интернет страници Министарства, просвете, 
науке и технолошког развоја, који штампа и исти при-
лаже са документацијом; уверење о држављанству, не 
старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених не старије од 6 месеци, 
оригинал или фотокопију; уверење МУП-а - из казнене 
евиденције о неосуђиваности кандидата не старије од 
6 месеци, оригинал; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми не ста-
рије од 6 месеци. Лица која су стекла академско звање 
мастер поред оверене мастер дипломе или уверења 
морају доставити оверену диплому о завршеним основ-
ним академске студијама не старије од 6 месеци; потвр-
да одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика (само кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику), оригинал 
или оверена фотокопија не старије од 6 месеци. Доказ 
о испуњености услова у погледу психичке, физичке и 
здравствене способности кандидат који буде изабран 
доставља пре закључења уговора о раду. Ток пријема 
у радни однос на неодређено време прописан је чланом 
154 ЗОСОВ. Информације се могу добити путем теле-
фона: 026/391-129. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос достављају 
се на горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији ,,Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране.Достављена документа се не 
враћају кандидатима , осим на изричит захтев .

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“
11420, Смедеревска Паланка

тел. 026/317-196

Дефектолог
УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла дефекто-
лога може бити примљен кандидат који испуњава усло-
ве предвиђене чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидати морају да имају 
одговарајуће образовање за наставнике основне школе 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 3/2017 и 17/2018). У складу са чланом 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидати 
морају да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским прено-
сом система бодова. Кандидат који не поседује ово обра-
зовање, биће дужан да га стекне у року од једне године, 
а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да приложе: радну биогра-
фију - попуњен пријавни формулар са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверену копију, не ста-
рије од шест месеци); доказ о неосуђиваности за дела 
из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основама сис-

тема образовања и васпитања и непостојању дискри-
минаторног понашања (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
(обавезно за кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику); оверену копију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту или потвр-
ду високошколске установе да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина у току 
студија или након дипломирања (није обавезно, уколико 
кандидат исто поседује пожељно је да достави). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кандидата 
Комисија ће донети у року од 8 дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад са 
ученицима. Пријаве треба слати на адресу: ОШ ,,Херој 
Иван Мукер“, Војводе Степе 20, 11420 Смедеревска 
Паланка. Ближе информације се могу добити код секре-
тара школе, телефон: 026/340-721.

СОМБОР

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СОМБОР

25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

Наставник машинске групе предмета
4 извршиоца

Наставник практичне наставе 
машинске групе предмета

Наставник електрогрупе предмета

Наставник саобраћајне групе 
предмета

Наставник практичне наставе 
саобраћајне групе предмета

Наставник практичне наставе 
саобраћајне групе предмета - 

инструктор вожње

Спремачица
УСЛОВИ: За горе наведена радна места од редног броја 
1 до 6 захтева се стручна спрема и радно искуство пред-
виђено важећим Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама - за подручје рада за 
које конкурише (Саобраћај, Електротехника или Машин-
ство и обрада метала). За горе наведено радно место 
спремачица, захтева се стручна спрема предвиђена Пра-
вилником о систематизацији радних места у овој школи 
и чл. 24, став 1 Закона о раду, односно да има стечен 
први степен стручне спреме, завршену основну школу. 
Други услови предвиђени чл. 139, 140 или 141, став 4 
Закона о основама система и образовања и васпитања 
(„Сл гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20); 
да је држављанин Републике Србије; да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - прибавља установа; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад; да има уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима - доставља се пре закључења 
уговора о раду. Проверу психофизичких способности 
кандидата врши надлежна служба по захтеву школе. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: биогра-
фију (уколико је кандидат са радним искуством - податке 
о радном искуству и пословима које је обављао), ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
(служи и као доказ о познавању језика), доказ, тј. овере-

Наука и образовање
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ну фотокопију дипломе о претходно завршеном трого-
дишњем или четворогодишњем образовању у подручју 
рада за које конкурише (саобраћај, електротехника или 
машинство и обрада метала), потврду о радном искуству 
ако је исто предвиђено важећим правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама - за подручје 
рада за које конкурише (Саобраћај, Електротехника или 
Машинство и обрада метала). Лица која конкуришу, а 
имају положен само специјалистички испит (V степен), 
морају уз уверење о положеном специјалистичком испи-
ту доставити и потврду да након положеног специјалис-
тичког испита имају пет година радног искуства у стру-
ци; уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених. Конкурсна комисија 
обавља разговор са свим кандидатима коју испуњавају 
услове за пријем у радни однос, по овом конкурсу, у 
року од 8 дана, по позиву. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 8 
дана од објављивања у листу „Послови“.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СОМБОР

25000 Сомбор, Трг цара Лазара 4
тел. 025/421-067

Наставник практичне наставе 
саобраћајне групе предмета - 

инструктор вожње
УСЛОВИ: 1. стручна спрема и радно искуство пред-
виђено Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама за подручје рада саобраћај („Сл. 
гласник - Просветни гласник” бр. 16/15, 2/17, 8/17, 16/18, 
4/19, 7/19 и 9/19) или чланом 141. став 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20); 2. други усло-
ви предвиђени чл. 139, 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 
27/18-др.закон, 10/19 и 6/20). Уз пријавни формулар, 
на конкурс сви кандидати треба да приложе: биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми (служи и као доказ о познавању језика); доказ, 
тј. оверену фотокопију дипломе о претходно заврше-
ном трогодишњем или четворогодишњем образовању 
у подручју рада саобраћај; потврду о радном искуству 
ако је исто предвиђено важећим Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама-за подручје 
рада саобраћај. Напомена: Лица која конкуришу, а имају 
положен само специјалистички испит (V степен) морају 
уз уверење о положеном специјалистичком испиту 
доставити и потврду да након положеног специјалис-
тичког испита имају пет година радног искуства у стру-
ци; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
извод из матичне књиге рођених. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
Конкурсна комисија обавља разговор са свим кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни однос по 
овом конкурсу, у року од 8 дана, по позиву. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

СРЕДЊА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
Сомбор, Подгоричка 7

Наставник предметне наставе 
- хемијска група предмета у 

подручју рада Хемија, неметали и 
графичарство

Чистачица

Наставник предметне наставе 
- хемијска група предмета у 

подручју рада Хемија, неметали и 
графичарство

на одређено време ради замене одсутне 
раднице преко 60 дана

Наставник предметне наставе - 
математика

на одређено време ради замене одсутне 
раднице преко 60 дана 

Наставник практичне наставе са 
технологијом рада за образовни 

профил педикир и маникир
на одређено време ради замене одсутне 

раднице преко 60 дана, за 25,35% 
радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образо-
вања из члана 139., 140. и 141. став 4. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/17, 27/18 др.зак., 10/19 и 6/20) и за радна места 
наставника предметне наставе - хемијска група пред-
мета у подручју рада хемија, неметали и графичарство 
поседовање одговaрајућег образовања из члана 3. и 4.) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада хемија, неметали и графичар-
ство („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 21/15, 
11/16, 2/17, 13/18, 18/11 и 7/19); за радно место настав-
ника предметне наставе - математика поседовање 
одговaрајућег образовања из члана 2. став 1. тачка 13) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл.гласник РС - Про-
светни гласник“ бр. 8/15, 11/16, 13/16-исп., 13/16, 2/17, 
13/18 и 7/19); за рaдно место наставника практичне 
наставе за образовни профил педикир и маникир члана 
3. став 1. тачка 9) подтачка (3) Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада личне услуге(„Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 16/15) и петогодишње радно искуство у струци 
стеченим после специјалистичког односно мајсторског 
испита; за радно место чистачица завршено основно 
образовање. психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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; држављанство Републике Србије, да кан-
дидат зна језик на ком се оставрује образовно-васпит-
ни рад, у складу са чл.139 ст. 1 тачка 5) и 141. став 7. 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију 
(уколико је кандидат са радним искуством - податке о 
радном искуству и пословима које је бављао); оверену 
фотокопију дипломе; уверење о држављанству Репу-
блике Србије - оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци од дана подношења пријаве; уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање - не старије од 6 месеци од дана 
подношења пријаве; доказ о познавању српског језика 
доставља кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. За рaдно место наставника практичне наставе за 
образовни профил педикир и маникир у складу са чла-
ном 141. став 4. Закона о основама система образовања 
и васпитања потврда о петогодишњем радном искуству 
у струци стеченим после специјалистичког односно мајс-
торског испита. 

ОСТАЛО: Пријавни формулар кандидат попуњава на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља установи. Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. У поступку одлучивања о избору наставника и 
стручног сарадника конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу психофи-

зичких способности за рад са ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Пријаве се примају путем поште на 
адресу: Средња школа „Свети Сава“, Подгоричка 7, Сом-
бор. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити у секретаријату школе, на телефон: 025/432-810, 
415-699.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОШ “СИМЕОН АРАНИЦКИ”
22300 Стара Пазова, Бошка Бухе бб

тел. 022/363-200
e-mail: ossimeon@mts.rs

Наставник разредне наставе

Наставник биологије
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 и чл. 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; и образовање из психолош-
ких, 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 мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова ) односно 
степен и врста стручне спреме у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17,3/17, 13/18 и 11/19). 
Остали услови: 1) да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
2) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 3) да има држављанство Републике Србије; 
4) да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: попуњен пријавни фор-
мулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете; потписана пријава са радном биографијом; 
оверену фотокопију дипломе одговарајућег степена и 
врсте стручне спреме; доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених и уверење о неосуђиваности. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и 
који уђу у ужи круг биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака - о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на контакт адресе које су навели 
у својим пријавама. Након обављене психолошке проце-
не способности за рад са децом и ученицима, Конкурс-
на комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и обавља разговор са 
кандидатима, а о датуму обављања разговора, кандида-
ти ће бити обавештени на број телефона који напишу 
на пријави. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се у затворе-
ној коверти на адресу школе, лично или поштом, са наз-
наком „Конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Наука и образовање
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ОШ “ХЕРОЈ ЈАНКО ЧМЕЛИК”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 2

тел. 022/310-631
e-mail: hjcmelik@mts.rs

Домар
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу са 
важећим Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у школи,  завршену средњу школу, трећи, 
четврти или пети степен - електро или машинске струке, 
стечен након завршене школе.

Чистачица
УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу са 
важећим Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у школи - завршену основну школу, однос-
но стечен први степен.
ОСТАЛО: остали услови за сва радна места - кандидат 
треба и да: 1. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; 2. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3. има држављанство Републике Србије; 4. зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно - 
васпитни рад. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете; потписана пријава са радном биографијом; 
оверену копију дипломе или сведочанства о стеченом 
степену стручне спреме (домар), односно оверену копију 
сведочанства о завршеној основној школи (чистачица); 
оригинал или оверену копију Уверења о држављанству 
Републике Србије; оверену копију извода из матичне 
књиге рођених и оригинал уверења о неосуђиваности. 
Доказ о знању српског језика и језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад је диплома о стеченом 
степену стручне спреме. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима доставља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидати чије су 
пријаве благовремене, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који уђу у ужи круг биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака - о чему ће 
учесници поступка бити обавештени на контакт адресе 
које буду доставили у својим пријавама. Након обавље-
не психолошке процене способности за рад са ученици-
ма, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља 
разговор са кандидатима, а о датуму обављања разгово-
ра кандидати ће бити обавештени на број телефона који 
буду назначили у својој пријави. Рок за пријављивање 
је осам дана од дана објављивања конкурса у гласилу 
НСЗ „Послови”. Све пријаве са приложеном документа-
цијом предати секретаријату Школе у времену од 09 - 
12 часова или послати поштом на горенаведену адресу. 
Контакт: 022/310-631.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ“

22000 Сремска Митровица, Житна пијаца 28
тел/факс: 022/639-061

Наставник гитаре 
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење гитариста; 
дипломирани музичар - гитариста; академски музичар 
гитариста; мастер музички уметник, професионални ста-
тус - гитариста.

Наставник виолине
УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење виолиниста; 
дипломирани музичар - виолиниста; академски музичар 
виолиниста; мастер музички уметник, професионални 
статус - виолиниста.

Наставник тамбуре у ОШ
УСЛОВИ: лице са завршеном средњом музичком шко-
лом, образовни профил: музички извођач - тамбураш; 
дипломирани музичар - гитариста, са претходно завр-
шеном средњом музичком школом, образовни про-
фил: музички извођач - тамбураш; дипломирани музи-
чар - контрабасиста, са претходно завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил: музички извођач 
- тамбураш; дипломирани музичар - харфиста, са прет-
ходно завршеном средњом музичком школом, образов-
ни профил: музички извођач - тамбураш; дипломирани 
музички педагог, са претходно завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил: музички извођач 
- тамбураш; дипломирани професор солфеђа и музич-
ке културе, са претходно завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил: музички извођач - тамбу-
раш; мастер музички уметник, професионални статус - 
гитариста, контрабасиста, односно харфиста са претход-
но завршеном средњом музичком школом, образовни 
профил: музички извођач - тамбураш; мастер теорети-
чар уметности, професионални статус - музички педагог, 
са претходно завршеном средњом музичком школом, 
образовни профил: музички извођач - тамбураш; про-
фесор солфеђа и музичке културе.

Наставник саксофона
УСЛОВИ: дипломирани музичар - саксофониста; ака-
демски музичар саксофониста; дипломирани музичар 
- флаутиста, са претходно завршеном средњом музич-
ком школом, образовни профил: музички извођач- сак-
софониста; дипломирани музичар - кларинетиста, са 
претходно завршеном средњом музичком школом, обра-
зовни профил: музички извођач - саксофониста; мастер 
музички уметник, професионални статус - саксофони-
ста; мастер музички уметник, професионални статус 
флаутиста, са претходно завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил: музички извођач - саксофо-
ниста; мастер музички уметник, професионални ста-
тус - кларинетиста, са претходно завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил: музички извођач 
- саксофониста.

Корепетитор
3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пијаниста; 
дипломирани музичар - пијаниста; дипломирани музи-
чар - оргуљаш; дипломирани музичар - чембалиста; ака-
демски музичар пијаниста; академски музичар оргуљаш; 
академски музичар чембалиста; мастер музички умет-
ник, професионални статус: клавириста, оргуљаш или 
чембалиста; мастер музички уметник, професионал-
ни статус - камерни музичар; са претходно завршеним 
основним академским студијама клавира, оргуља и чем-
бала; дипломирани клавириста.

Чистачица
УСЛОВИ: према врсти стручне спреме: да има завршену 
основну школу.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и остале услове 
прописане чл. 139, 140. и 142. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: да има одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140. и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и у скла-
ду са одредбама Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Култура, уметност 
и јавно информисање (“Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, број 16/15, 11/16, 2/17 и 9/19), Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, број 18/13, 2/17, 9/19 и 1/20), одговарајуће 
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 ЕСПБ; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 (три) месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 

запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дело 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; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима за кандидате из ужег избора 
који испуњавају услове у погледу врсте стручне спреме, 
а који су се благовремено и са потпуном документа-
цијом пријавили на конкурс, вршиће надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Наведени услови се доказују приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености су саставни део пријаве на конкурс, осим 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност који се пребавља пре закључења уговора о раду. 
Приликом пријаве на конкурс кандидат је дужан да при-
ложи следеће доказе: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању и оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу, уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, извод из МКР (оригинал 
или оверена фотокопију), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопију), доказ да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 (три) месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; доказ о знању српског језика и језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Сви докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс морају бити оригинали или оверене фотоко-
пије. По завршеном конкурсу документација се не враћа 
кандидатима. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. Особа за кон-
такт: Наташа Јовановић, дипломирани правник. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу: Музич-
ка школа „Петар Кранчевић“, Житна пијаца 28, 22000 
Сремска Митровица (са назнаком „За конкурс”). Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„НИКОЛА ТЕСЛА”

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 29 
тел. 022/639-167

Наставник стручних предмета из 
области архитектуре

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника стручних 
предмета из области архитектуре треба да испуњава 
услове из члана 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: има одговарајуће образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Геодезија и грађевинарство („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 16/2015 и 10/2019); 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 кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се 

Наука и образовање
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остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар, који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; кан-
дидат који има образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену фотокопију дипломе другог 
степена и оверену фотокопију дипломе основних ака-
демских студија; оригинал/оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци; оригинал/оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; уверење о неосуђиваности не старије 
од 6 месеци (издаје МУП - полицијска управа); доказ да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; радну биографију. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање (НСЗ) 
применом стандардизованих поступака. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или фотокопији која је прописно овере-
на код јавног бележника. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати. Пријаве слати поштом на 
адресу: Змај Јовина 29, 22000 Сремска Митровица. За 
све информације обратите се на телефон: 022/639-167. 

Наставник рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставник рачунар-
ства и информатике треба да испуњава услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: а) има одговарајуће образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/15, 11/16, 13/16-
I, 13/16-II, 2/17-I, 2/17-II, 13/18 и 7/19); има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријавни форму-
лар, који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидати 
достављају потребну документацију у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; кан-
дидат који има образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену фотокопију дипломе другог 
степена и оверену фотокопију дипломе основних ака-
демских студија; оригинал/оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци; оригинал/оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; уверење о неосуђиваности не старије 
од 6 месеци (издаје МУП - полицијска управа); доказ да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад, уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику; радну биографију. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање (НСЗ) при-
меном стандардизованих поступака. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или фотокопији која је прописно оверена код 
јавног бележника. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Пријаве слати поштом на адресу: 
Змај Јовина 29, 22000 Сремска Митровица. За потребне 
информације обратите се на телефон: 022/639-167.

ГИМНАЗИЈА „САВА ШУМАНОВИЋ“
22240 Шид, Лазе Костића 2

тел. 022/2712-529

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 
које поред општих услова прописаних Законом о раду 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања, и то 
ако: 1) има одговарајуће образовање: средње образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; поло-
жен стручни испит за рад са судовима под притиском 
(за послове руковања постројењем у котларници). Дока-
зи о испуњавању услова: диплома о стеченом одгова-
рајућем образовању; диплома о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење о нео-
суђиваности (не старије ос 6 месеци); лична биографија 
(CV); сви докази се прилажу у оригиналу или овереној 
фотокопији. 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 установи. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је осам дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Мирјана Перовић, 022/2712-529. Адреса на коју 
се подносе пријаве: Гимназија „Сава Шумановић” Шид, 
Лазе Костића 2, 22240 Шид. Пријаве се подносе у затво-
реној коверти са назнаком „Конкурс за пријем у радни 
однос”. Конкурс за пријем у радни однос спроводи кон-
курсна Комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису предложени сви тражени докази биће одбачене 
закључком конкурсне комисије.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
“ВУК КАРАЏИЋ”

22300 Стара Пазова, Светосавска 5
тел. 022/310-035

e-mail: sekretar@etsvuk.rs

Наставник предметне наставе 
српског језика и књижевности

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140. и чл.142. Закона о основама система образо-
вања и васпитања (стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, 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 сте-
пен и врста стручне спреме у складу са Правилником о 
степену и врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма за одговарајући предмет. Остали услови: 1) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 

децом и ученицима; 2) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3) има држављанство 
Републике Србије; 4) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву достави-
ти: Попуњен пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете; потписана пријава 
са радном биографијом; оверену фотокопију дипломе 
одговарајућег степена и врсте стручне спреме; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених и уве-
рење о неосуђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду. Кандида-
ти чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које су 
приложени сви потребни докази и који уђу у ужи круг 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака - о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресе које су навели у својим пријавама. 
Након обављене психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос и обавља разговор са кандидатима, а о 
датуму обављања разговора, кандидати ће бити оба-
вештени на број телефона који напишу на пријави. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Све пријаве са приложеном доку-
ментацијом предати у секретаријату школе од 09.00 до 
12.00 или послати поштом на адресу ЕТШ “Вук Караџић”, 
22300 Стара Пазова, Светосавска 5.

ОШ “МИЛАН ХАЏИЋ”
22313 Војка, Карађорђева 1

тел. 022/2301-014
e-mail: osmhvojka@mts.rs

Наставник српског језика и 
књижевности

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања (стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Такође, мора да има степен и врсту стручне спре-
ме у складу са важећим Правилником о степену и врсти 
образовању наставника и стручних сарадника у основној 
школи - за обављање послова наставника српског језика 
(„Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). Остали усло-
ви: поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности 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 кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Уз пријаву доставити: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; радну биографију; 
оверену фотокопију дипломе; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
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ну фотокопију), уверење о неосуђиваности из МУП-а. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Све 
пријаве са приложеном документацијом доставити на 
адресу ОШ „Милан Хаџић”, 22313 Војка, Карађорђева 1, 
лично или поштом, са назнаком „Конкурс за наставника 
српског језика и књижевности”.

ШОСО “АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026
e-mail: anadrog@ptt.rs

Дефектолог наставник
у посебним условима

2 извршиоца

Домар/мајстор одржавања
у посебним условима

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образо-
вање у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17,27/18,10/19 и др. Закон, 6/20), Уредбом о каталогу 
радних места у јавним службама и другим организација-
ма у јавном сектору („Службени гласник РС” бр. 81/17, 
6/18, 43/18), као и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
васпитача у основној школи за ученике са сметњама у 
развоју и инвалидитетом („Службени гласник РС - Про-
светни гласник РС” бр.17/18), Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике лако ментал-
но ометене у развоју („Сл. гласник РС”, бр. 1/95, 24/2004, 
10/2009 и 2/2012, 11/16), да су стекли средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положио испит из тог језика 
по програму одговарајуће високошколске установе; да 
имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да нису осуђиван правнос-
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 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 
имају држављанство Републике Србије, да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику, кандидат доставља доказ одговарајуће 
високошколске установе надлежне за издавање таквих 
докумената о познавању језика на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад). 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: кратку биографију, извод из 
матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уверење 
о држављанству РС (оверену фотокопију); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење 
из МУП-а из казнене евиденције; доказ о знању српс-
ког језика и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи, доказ се доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику и 
фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Докази о испуњавању 
услова конкурса се подносе у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се у затвореној 
коверти на адресу школе: ШОСО “Антон Скала”, Стара 
Пазова, Карађорђева 12, лично или поштом, са назна-
ком „Конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СРЕМСКИ ФРОНТ“

22240 Шид, Мајке Јевросиме 1
тел. 022/712-137

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Моловину

УСЛОВИ: услови за рад на радном месту наставника 
разредне наставе, прописани су чл. 139 и 140 Зако-
на о основама 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 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 и 11/2019). Чланом 139. и 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописани су услови за заснивање радног односа у шко-
ли и то да лице: 1) има одговарајуће високо образовање, 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) на студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студијама другог степена из 
области предагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (лице мора да има завршене студије првог степ-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита 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 дискриминаторско 
понашање, 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Врста образовања прописана је Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), те послове 
наставника разредне наставе могу да обављају следећа 
лица: професор разредне наставе, професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ - мастер, професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник математике
УСЛОВИ: услови за рад на радном месту наставни-
ка математике, прописани су чланом 139. и 140. Зако-
на о основама 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 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 и 11/2019). Чланом 139. и 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописани су услови за заснивање радног односа у шко-
ли и то да лице: 1) има одговарајуће високо образовање, 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије ) и то: 1) на студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студијама другог степена из 
области предагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (лице мора да има завршене студије првог степ-

на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовањедо 10. септембра 
2005. године; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита 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) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Врста образовања прописана је Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), те посло-
ве наставника математике могу да обављају следећа 
лица: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, дипломирани математичар - информа-
тичар, професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информати-
ке, мастер професор физике и математике, мастер про-
фесор информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике-мастер, дипломирани математичар 
- 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 - математи-
ке, професор биологије - математике, професор мате-
матике - теоријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, дипломирани математичар и информа-
тичар, дипломирани математичар - механичар, мастер 
професор предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани - мастер, 
треба да имају завршене основне академске студије 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.

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи у Шиду 
и издвојеном одељењу школе у 

Беркасову, Бикић Долу, Соту и Моловину

УСЛОВИ: услови за рад на радном месту наставника 
енглеског језика, прописани су чланом 139. и 140. Зако-
на о основама 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 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 и 11/2019). Чланом 139. и 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописани су услови за заснивање радног односа у шко-
ли и то да лице: 1) има одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) на студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студијама другог степена из 
области предагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (лице мора да има завршене студије првог степе-

Наука и образовање
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на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Врста образовања прописана је Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” , бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), те послове настав-
ника енглеског језика могу да обављају следећа лица: 
професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности, мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески језик), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), дипломи-
рани филолог англиста - мастер, мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и 
култура); мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).
ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следеће дока-
зе о испуњавању услова: оверену фотокопију или ове-
рен препис дипломе о стеченом високом образовању 
(за лица која су стекла академско звање мастер, дос-
тавља се и оверена копија дипломе о завршеним основ-
ним академским студијама); уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци или оверена копија уверења о 
држављанству (не старијег од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена копија изво-
да); уверење о неосуђиваности и непостојању дискри-
минаторног понашања (не старије од 6 месеци); доказ 
о познавању српског језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад (подноси се уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику на ком се изводи 
образовно васпитни рад); биографски подаци. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
који прилажу уз доказе о испуњавању услова. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве на конкурс са документацијом 
и прилозима подносе се препорученом пошиљком или 
лично на адресу Основне школе „Сремски фронт” Шид, 
Мајке Јевросиме 1, 22240 Шид. За све додатне информа-
ције кандидати се могу обратити секретару школе рад-
ним даном од 8 до 12 часова, на телефон: 022/712-137 
или на маејл-школе: os.sremski.front@gmail.com.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
22240 Шид, Петра Кочића бб

тел. 022/2717-125

Наставник српског језика
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Бачинцима
УСЛОВИ: услови за рад на радном месту наставника 
српског језика, прописани су чланом 139. и 140. Зако-
на о основама 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 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 и 11/2019). Чланом 139. и 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописани су услови за заснивање радног односа у шко-
ли и то да лице: 1) има одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 

академске студије ) и то: 1) на студијама другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студијама другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице мора да има завршене сту-
дије првог степна из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо 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 кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; 4) да има држављанство Републи-
ке Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Врста образовања прописана 
је Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 
те послове наставника српског језика могу да обављају 
следећа лица: професор српског језика и књижевности, 
професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и јези-
ка, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима, дипломирани филолог срп-
ске књижевности са јужнословенским књижевностима, 
професор, односно дипломирани филолог за српскох-
рватски језик и југословенску књижевност, професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик, професор српскохрват-
ског језика и опште лингвистике, професор за српскох-
рватски језик са јужнословенским језицима, професор 
српскохрватског језика са источним и западним словен-
ским језицима, професор српскохрватског језика и југо-
словенске књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, однос-
но русинском или румунском језику, професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност, професор југословенске књижевности са 
страним језиком, дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик, дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност, професор српског језика и књижевности 
у одељењима за националне мањине, професор српс-
ког језика и српске књижевности, дипломирани компа-
ратиста, мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), Српска књижевност и језик са ком-
паратистиком), мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књижев-
ност, Српска филологија (српски језик и лингвистика), 
Српска филологија (српски језик и књижевност), Фило-
логија, модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност, Компаративна књижевност са тео-
ријом књижевности), професор српскохрватског језика и 
књижевности; мастер филолог из области филолошких 
наука; професор југословенске књижевности и српског 
језика; мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије на студијским про-
грамима Српски језик и књижевност; Српска књижев-
ност и језик; Српска књижевност и језик са компаратис-
тиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; 
Србистик.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Кукујевцима
3 извршиоца

УСЛОВИ: услови за рад на радном месту наставника раз-
редне наставе, прописани су чланом 139. и 140. Зако-
на о основама 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 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 и 11/2019). Чланом 139. и 140. став 1. 
и 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања прописани су услови за заснивање радног односа 
у школи и то да лице: 1) има одговарајуће високо обра-
зовање - на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1) на студијама другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студијама другог 
степена из области предагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице мора да има завршене сту-
дије првог степна из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, 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) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Врста образовања прописана је 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), те 
послове наставника разредне наставе могу да обављају 
следећа лица: професор разредне наставе, професор 
педагогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер 
учитељ, дипломирани учитељ - мастер, професор раз-
редне наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник математике
за рад у матичној школи у Шиду

3 извршиоца

УСЛОВИ: услови за рад на радном месту наставни-
ка математике, прописани су чланом 139. и 140. Зако-
на о основама 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 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 и 11/2019). Чланом 139. и 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописани су услови за заснивање радног односа у шко-
ли и то да лице: 1) има одговарајуће високо образовање, 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) на студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студијама другог степена из 
области предагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (лице мора да има завршене студије првог степ-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовањедо 10. септембра 
2005. године; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
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од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад. Врста образовања прописана је Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), те посло-
ве наставника математике могу да обављају следећа 
лица: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство 
и информатику, дипломирани математичар - информа-
тичар, професор математике и рачунарства, дипломи-
рани математичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информати-
ке, мастер професор физике и математике, мастер про-
фесор информатике и математике, дипломирани про-
фесор математике-мастер, дипломирани математичар 
- 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 - математи-
ке, професор биологије - математике, професор мате-
матике - теоријско усмерење, професор математике 
- теоријски смер, дипломирани математичар и инфор-
матичар, дипломирани математичар - механичар, мас-
тер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије 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.

Стручни сарадник - библиотекар
за рад у матичној школи у Шиду

УСЛОВИ: услови за рад на радном месту стручног сарад-
ника - библиотекара, прописани су чланом 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 
10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” , бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019). Чланом 139. 
и 140. став 1. и 2. Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописани су услови за заснивање 
радног односа у школи и то да лице: 1) има одговарајуће 
високо образовање, на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) на студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; 2) студија-
ма другог степена из области предагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (лице мора да има завршене 
студије првог степна из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); на 
основним студијама у трајању од најмање четири 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 ученици-
ма; 3) није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 

запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
ско понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Врста образовања прописана је Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), те посло-
ве стручног сарадника - библиотекара могу да обављају 
следећа лица: дипломирани библиотекар - информати-
чар, професор, односно дипломирани филолог језика и 
књижевности, професор, односно дипломирани фило-
лог за општу књижевност са теоријом књижевности, 
професор разредне наставе, професор језика и књижев-
ности, односно књижевности и језика - смер за библи-
отекарство, професор, односно дипломирани филолог 
књижевности и језика, професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности, професор српског језика 
и књижевности, професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и српскох-
рватски језик, професор, односно дипломирани фило-
лог за југословенску књижевност и општу књижевност, 
мастер библиотекар - информатичар, мастер филолог 
(главни предмет/профил библиотекарство и информа-
тика), мастер професор језика и књижевности (главни 
предмет/профил библиотекарство и информатика), про-
фесор југословенских књижевности, дипломирани ком-
паративиста и библиотекар.

Наставник енглеског језика
за рад у издвојеним одељењима школе у 

Бачинцима и Кукујевцима

УСЛОВИ: услови за рад на радном месту наставни-
ка енглеског језика, прописани су чл. 139 и 140 Зако-
на о основама 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 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 и 11/2019). Чланом 139. и 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописани су услови за заснивање радног односа у шко-
ли и то да лице: 1) има одговарајуће високо образовање 
- на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1) на студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студијама другог степена из 
области предагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (лице мора да има завршене студије првог степ-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Врста образовања прописана је Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), те послове настав-
ника енглеског језика могу да обављају следећа лица: 
професор, односно дипломирани филолог за енглески 

језик и књижевност, дипломирани професор енглеског 
језика и књижевности, мастер филолог (студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески језик), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), дипломи-
рани филолог англиста - мастер, мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм Језик, књижевност и 
култура); мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следеће дока-
зе о испуњавању услова: оверена фотокопија или ове-
рен препис дипломе о стеченом високом образовању 
(за лица која су стекла академско звање мастер, дос-
тавља се и оверена копија дипломе о завршеним основ-
ним академским студијама); уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци или оверена копија уверења 
о држављанству (не старијег од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија 
извода), уверење о неосуђиваности и непостојању дис-
криминаторног понашања из члана 139. став 1. тачка 
3. Закона (уверење МУП-а о некажњавању не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању српског језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (подноси се уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику 
на ком се изводи образовно васпитни рад); биографски 
подаци. Кандидати попуњавају пријавни формулар са 
интернет сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја који прилажу уз доказе о испуњавању 
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс са 
документацијом и прилозима подносе се препорученом 
пошиљком или лично на адресу Основне школе „Бран-
ко Радичевић” Шид, Петра Кочића бб, 22240 Шид. За 
све додатне информације кандидати се могу обратити 
секретару школе радним даном од 8 до 12 часова, на 
телефон: 022/2717-125 или на мејл-адресу школе.

Чистачица
за рад у матичној школи у Шиду

2 извршиоца

Чистачица
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Кукујевцима

УСЛОВИ: услови за рад на радном месту чистачице 
прописани су 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 и 
6/2020) и Правилником о систематизацији радних мес-
та у ОШ „Бранко Радичевић” Шид број 753/2018 од 
03.09.2018. године и то да лице: 1) има одговарајуће 
образовање - завршено основно 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је 
дужан да достави следеће доказе о испуњавању услова: 
оверена фотокопија или оверен препис сведочанства о 
стеченом основном  образовању; уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци или оверена копија уверења 
о држављанству (не старијег од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија 
извода); уверење о неосуђиваности и непостојању дис-
криминаторног понашања из члана 139. став 1. тачка 
3. Закона (уверење МУП-а о некажњавању не старије 
од 6 месеци); доказ о познавању српског језика на коме 
се изводи образовно-васпитни рад (подноси се уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику 
на ком се изводи образовно-васпитни рад); биографски 
подаци.

Домар/мајстор одржавања
за рад у матичној школи у Шиду

Наука и образовање 
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Домар/мајстор одржавања
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Бачинцима

УСЛОВИ: услови за рад на радном месту домара/мајсто-
ра одржавања прописани су чланом 139. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020 и Правилником о систематизацији рад-
них места у ОШ „Бранко Радичевић” Шид број 753/2018 
од 03.09.2018. године и то да лице: 1) има одговарајуће 
образовање - завршено средње стручно образовање 
3. или 4. степен (машинске, електро, столарске, бра-
варске, водоинсталатерске струке) и положен стручни 
испит за послове руковања постројењем у котларници. 
2) има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 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 родоскрвнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је 
дужан да достави следеће доказе о испуњавању услова: 
оверена фотокопија или оверен препис сведочанства /
дипломе о стеченом средњем стручном образовању 3. 
или 4. степена; доказ о положеном стручном испиту за 
послове руковања постројењем у котларници; уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци или оверена 
копија уверења о држављанству (не старијег од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија извода); уверење о неосуђиваности и непо-
стојању дискриминаторног понашања из члана 139. став 
1. тачка 3. Закона (уверење МУП-а о некажњавању не 
старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад (подноси се 
уколико одговарајуће образовање није стечено на срп-
ском језику на ком се изводи образовно васпитни рад); 
биографски подаци.

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни форму-
лар са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја који прилажу уз доказе о испуња-
вању услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на кон-
курс са документацијом и прилозима подносе се препо-
рученом пошиљком или лично на адресу Основне школе 
„Бранко Радичевић” Шид, Петра Кочића бб, 22240 Шид. 
За све додатне информације кандидати се могу обрати-
ти секретару школе, радним данима од 8 до 12 часова, 
на телефон: 022/2717-125 или на мејл-адресу школе: 
osbrankor@ptt.rs.

ОШ „ВЕРА МИШЧЕВИЋ“
22306 Белегиш, Краља Петра Првог 33

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

Наставник немачког језика

Наставник енглеског језика

Наставник разредне наставе

Наставник српског језика

Наставник математике
УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 139 и члана 140. ст. 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закон, 10/2019 
- даље Закон и 6/2020) за наставника те врсте школе 
и подручја рада, за педагога или психолога, односно 
лице које је стекло одговарајуће високо образовање, и 
то: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-

демске студије) и то: (а) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (б) 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, при чему мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и образовање из психолошких и 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 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 шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (кандидат мора да 
има степен и врсту стручне спреме у складу са важећим 
Правилником о степену и врсти образовања и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/8 и 11/2019)). Кандидат поред одговарајућег 
образовања мора да има: 1) психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 2) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
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 
обира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 3) има држављанство Републике Србије; 4) зна 
српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.do и 
потписана пријава са радном биографијом; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе одговарајућег степе-
на и врсте стручне спреме (не старију од шест месеци 
од дана објављивања огласа); оригинал или оверена 
копија потврде/уверења о стицању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина(канди-
дат који је положио испит за лиценцу може доставити 
доказ о положеном испиту у оригиналу или овереној 
копији (не старије од шест месеци од дана објављивања 
огласа); оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци од дана објављивања огласа); оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених (не 
старије од шест месеци од дана објављивања огласа); 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминатор-
ног понашања - уверење из МУП-а (не старије од шест 
месеци од дана објављивања огласа); доказ да зна срп-
ски језик кандидат доставља само уколико образовање 
није стекао на српском језику; доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду(ле-
карско уверење) - не старије од шест месеци од дана 
објављивања огласа. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази и који уђу у ужи круг биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени на контакт адресе које 
су навели у својим пријавама. Након обављене психо-
лошке процене способности за рад са децом и ученици-
ма, конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и обавља 
разговор са кандидатима, а о датуму обављања разго-
вора, кандидати ће бити обавештени на број телефона 
који напишу на пријави. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријавом на конкурс 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе спровођења законом предвиђеног поступ-
ка - конкурса за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Пријаве на конкурс подносе 
се у затвореној коверти лично или путем препоручене 
пошиљке на адресу: Основна школа “Вера Мишчевић”, 
Белегиш, Краља Петра Првог 33, уз напомену „Конкурс 
за (назначити радно место) - не отварати”. Неблаговре-

мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање 
као ни фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежних органа. Решење о избору кандидата 
биће донето у року предвиђеном у чл. 154 став 7 Зако-
на. Сва потребна обавештења о конкурсу могу се добити 
код секретара школе на број телефона: 022/361-514.

Чистачица
УСЛОВИ: кандидат поред одговарајућег образовања 
(завршена основна школа - први степен стручне спре-
ме ), треба да испуњава и друге услове у складу са чл. 
139 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. Закон. 10/2019 - даље Закон и 6/2020); кандидат 
треба да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; кандидат не сме бити 
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 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (издаје МУП); кандидат мора да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик, на којем 
се остварује образовно-васпитни рад у школи. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду, а остале доказе кандидати достављају 
уз пријаву на конкурс. Доказ о испуњености услова: уз 
пријавни формулар (који кандидати преузимају са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја) који се налази у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http:// www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/ FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 
кандидат доставља и потписану пријаву са радном био-
графијом; оригинал или оверену фотокопију сведочан-
ства о завршеном основном образовању(не старије од 
6 месеци од дана објављивања огласа); доказ о неос-
уђиваности и непостојању дискриминаторног пона-
шања (уверење из МУП-а, не старије од шест месеци од 
дана објављивања огласа); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од шест месеци од дана 
објављивања огласа); извод из матичне књиге рође-
них (не старији од шест месеци од дана објављивања 
огласа); доказ да зна српски језик кандидат доставља 
само уколико образовање није стекао на српском јези-
ку. Пријаве на Конкурс за избор чистачице подносе се 
у затвореној коверти, лично или путем препоручене 
пошиљке на адресу: Основна школа „Вера Мишчевић“, 
Белегиш, Краља Петра Првог 33, уз напомену „Конкурс 
за радно место чистачице - не отварати”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање као 
ни фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежних органа. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
НСЗ. Пријавом на конкурс кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе спровођења зако-
ном предвиђеног поступка - конкурса за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Сва 
потребна обавештења о конкурсу могу се добити код 
секретара школе на број телефона: 022/361-514.

СУБОТИЦА

ОШ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
24000 Суботица, Београдски пут 50

Наставник математике
2 извршиоца

Наставник српског језика као 
нематерњег

УСЛОВИ: У радни однос на радним местима под 1. и 2. 
могу бити примљени кандидати који испуњавају следеће 
услове: поседовање одговарајућег високог образовања 
и то: 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 степене из 
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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; заврше-
не студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета, поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима, извршена 
психолошка процена способности за рад са децом и уче-
ницима, поседовање држављанства Републике Србије, 
знање српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне 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 одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима), доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања. Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Иван 
Милутиновић, Београдски пут 50, 24000 Суботица. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и путем телефона: 024/558-063.

ОШ “ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”
240000 Суботица, Београдски пут 70

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: у радни однос на радном месту под 1. могу 
бити примљени кандидати који испуњавају следеће 
услове: поседовање одговарајућег високог образовања 
и то: дипломирани економиста - по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, мастер економиста, поседовање психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима, поседовање држављанства Републике 
Србије, неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених), оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања.

ОСТАЛО: Пријаве треба послати на адресу: ОШ „Иван 
Милутиновић, Београдски пут 50, 24000 Суботица. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона: 024/558-063. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ООШ “АДИ ЕНДРЕ”
24321 Мали Иђош, Главна 27

Наставник енглеског језика
за наставу на мађарском наставном 

језику

Наставник математике
за наставу на мађарском наставном 

језику
2 извршиоца

Чистачица
УСЛОВИ: на основу чланова 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон и 10/2019), у радни 
однос у установи може да буде примљено лице ако: има 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, уз услов да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да 
поседује степен и врсту образовања према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) - важи за наставнике, 
а за чистачицу је довољан први степен стручне спреме, 
односно завршена основна школа; да лице има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
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, има држављанство Републике Србије, зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (мађарски језик).

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да приложи следеће доку-
менте: попуњен пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(http://www.mpn.gov.rs/), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење о неосуђиваности (оригинал или оверену 
фотокопију, прибавља се у надлежној полицијској упра-
ви према месту пребивалишта); доказ о испуњености 
услова из члана 141. став 7. Закона (знање српског, 
односно мађарског језика - не важи за радно место чис-
тачице), доказ о испуњености услова из члана 142. Зако-
на (образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно положен стручни испит 
или испит за лиценцу наставника) – не важи за радно 
место чистачице, лекарско уверење, којим се доказује 
психичка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима (доставиће изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду). Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019) прописани су степен и врста 
образовања наставника и стручних сарадника, а исти се 
може преузети на интернет страници ООШ ,,Ади Ендре” 
из Малог Иђоша: www.adyskola.edu.rs (општи интерес – 
документи). Рок за подношење пријава: 8 (осам) дана 
од дана објављивања огласа/конкурса у публикацији 
„Послови”. Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Милорад Илић, 024/4730-664. Адреса на коју 
се подносе пријаве: ООШ “Ади Ендре”, Главна 27, 24321 

Мали Иђош (поштом или лично – у секретаријату шко-
ле). Конкурс за пријем у радни однос спроводи Кон-
курсна комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у обзир.

ОШ „НИКОЛА ЂУРКОВИЋ”
24323 Фекетић, Братства бб

Наставник разредне наставе
на мађарском наставном језику

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 –одлука УС 
РС и 113/17), кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 
и 10/19) и члана 2. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл.ласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18) и члана 25. Правилника о система-
тизацији послова у ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић: да 
има одговарајуће високо образовање, у складу са чла-
ном 140. Закона (односно): 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије 
или специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групу предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; и 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. г) 
и чланом 2. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника васпитача и стручних сарадника и то: про-
фесор разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или учитељс-
ком школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломирани 
учитељ-мастер, професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимању малолетног лица, запуштање, 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита и давања 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, има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни 
рад (мађарски језик). Уз пријаву на конкурс се подноси: 
кратка биографија, попуњен и одштампани формулар 
на интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја - пријавни формулар, оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању, доказ да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих најмање 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом бодова (оригинал или оверена 
фотокопија потврде); уверење одговарајуће високош-
колске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педагогије или 
оверена копија уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу) за оне који ово образовање 
поседују, они који не поседују, Закон сходно члану 142. 
став 2. дозвољава да је ово образовање стручни сарад-
ник обавезан да стекне у року од једне године, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу, доказ из казнене евиден-
ције МУП-а - од надлежне полицијске управе, уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија ) 
али не старија од 6 месеци, доказ о познавању језика на 
коме се изводи образовно васпитни рад у складу са чла-
ном 141. став 7. Закона, доказује се стеченим средњим, 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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вишим, или високим образовањем на језику на коме се 
остварује образовно васпитни рад или положеним испи-
том из тог језика по програму одговарајуће високо школ-
ске установе, извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија) али не старије од шест 
месеци, доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду, конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор, избор врши 
у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања. У поступку одлучивања о избору кандидата, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за запошљавање.

Секретар школе
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 –одлука УС РС и 
113/17), кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139. и 132, 140. став 1. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 
27/18 И 10/19) и члана 33. Правилника о организацији 
и систематизацији послова ОШ „Никола Ђурковић” 
Фекетић и то: има одговарајуће високо образовање, (1) 
стручна спрема /образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) из области 
правних наука; ( 2 ) стручна спрема/образовање стече-
но на студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, из области правних науке, 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од три месеца, као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимању мало-
летног лица, запуштање, злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примања мита и 
давања 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, има држављанство Репу-
блике Србије, зна српски језик и језик на коме се изводи 
образовно васпитни рад. Уз пријаву на конкурс поднети: 
кратку биографију; попуњен и одштампан формулар на 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - пријавни формулар, оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне поли-
цијске управе, уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, али не старије од 6 месеци), доказ 
о познавању језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад, извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду.

Психолог
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС 
РС и 113/17), кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 
и 10/19) и члана 6. Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС” 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18) и члана 30. Правилника о система-
тизацији послова у ОШ „Никола Ђурковић” Фекетић; да 
има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140. 
Закона (односно) 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет односно групу предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне односно стручне области или 
области педагошких наука, и 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 

г) и у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника васпитача и стручних сарадника и то: 
професор психологије, дипломирани психолог општи 
смер или смер школске психологије, дипломирани школ-
ски, психолог-педагог, дипломирани школско –клинич-
ки психолог, дипломирани психолог, мастер психолог, 
дипломирани психолог мастер, да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимању малолетног лица, запуштање, 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примања мита и давања 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 дискриминаторско пона-
шање; има држављанство Републике Србије, зна срп-
ски језик и језик на коме се изводи образовно васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс поднети: кратку биографију 
попуњен и одштампани формулар на интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја- 
пријавни формулар, оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова од којих најмање шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
бодова (оригинал или оверена фотокопија потврде); 
уверење одговарајуће високошколске установе о броју 
остварених бодова, односно положеним испитима из 
психологије и педагогије или оверена копија уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу - за оне који ово образовање поседују, они који не 
поседују, Закон сходно члану 142. став 2. дозвољава да 
је ово образовање наставник обавезан да стекне у року 
од једне године, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу, доказ из казнене евиденције МУП-а - од надлежне 
полицијске управе, уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), 
доказ о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад у складу са чланом 141. став 7. Зако-
на, доказује се стеченим средњим, вишим, или високим 
образовањем на језику на коме се остварује образовно 
васпитни рад или положеним испитом из тог језика по 
програму одговарајуће високо школске установе, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од шест месеци); доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор, а избор се врши у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, 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.

ОСТАЛО: Пријаву доставити лично или слати на адресу: 
Основна школа „Никола Ђурковић” Фекетић, Братства 
бб, 24323 Фекетић. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ШАБАЦ

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/352-047

Шеф рачуноводства
у матичној школи у Шапцу

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Грушић

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу Слатина 
(комбинација четири разреда)

Стручни сарадник - педагог
у матичној школи у Шапцу

Наставник математике
у издвојеном одељењу Варна

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему - 
VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава посеб-
не услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 - и др. Закони) и уз пријаву на кон-
курс (формулар за пријаву на конкурс наћи на сајту 
МПНТР) са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену 
фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма; 3. потврду да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од намање 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 протув 
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. извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија; 5. уверење о држављан-
ству Републике Србије - не старије од 6 месеци; 6. доказ 
о познавању српског језика и језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су део пријаве на 
конкурс, доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање кандидата је 8 
дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић“, Шабац, Маса-
рикова 136, 15000 Шабац или лично предати у Секрета-
ријату школе, од 08 до 14 часова.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15000 Шабац, Масарикова 136

тел.015/352-047

Чистачица
3 извршиоца

Сервирка
УСЛОВИ: да кандидат има завршену основну школу 
(основно образовање - први степен стручне спреме) и 
уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву на конкурс - 
наћи на сајту МПНТР), са кратком биографијом поднесе и 
доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима; 3. потврду да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од намање 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. извод из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверена фотокопија, 5. уве-
рење о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци, 6. доказ о познавању српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
листу „Послови“. Неблаговремене пријаве и пријаве без 
доказа о испуњавању свих услова конкурса неће се раз-
матрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза К. Лазаре-
вић“ Шабац, Масарикова 136, 15000 Шабац или лично 
предати у Секретаријату школе, од 08 до 14 часова.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОШ “ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”
15000 Шабац, Карађорђева 48

тел. 015/343-411

Наставник разредне наставе
за рад у ИО у Малој Врањској

2 извршиоца

Наставник разредне наставе
за рад у ИО у Јеленчи

Наставник географије
за рад у матичној школи у Шапцу

Наставник техничког и 
информатичког образовања

за рад у матичној школи у Шапцу

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
за рад у матичној школи у Шапцу

Домар/мајстор одржавања
за рад у матичној школи у Шапцу

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар (на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС) потребна документација за конкурс 
је следећа: 1. оверена фотокопија дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању по чл. 140. Закона а сходно 
Правилнику о степену и врсти образовања наставни-
ка 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 и 13/2018), за 
обављање послова радног места дипломирани еконо-
миста за финансијско-рачуноводствене послове сходно 
Правилнику о организацији рада и систематизацији рад-
них места у ОШ „Јанко Веселиновић” у Шапцу високо 
образовање из области економских наука: на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним студија-
ма, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године и на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године (VI или VII степен стручне спреме), а за 
обављање послова радног места домар/мајстор одржа-
вања средње образовање у трогодишњем или четворо-
годишњем трајању - електро, столарске, машинске или 
водоинсталатерске струке - (III или IV степен стручне 
спреме). 2. оверену копију уверења да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (прибавља се у МУП - ПУ Републике Србије) - не 
старије од 6 месеци, 3. оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци, 4. да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат доставља 
доказ од одговарајуће високошколске установе надлеж-
не за издавање таквих докумената о познавању језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад); лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима или лекарско 
уверење за рад у школи (дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове и домар/мајс-
тор одржавања), прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
15000 Шабац, Вука Караџића 14

тел. 015/343-326

Домар/мајстор одржавања
у матичној школи у Шапцу

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду (“Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС, 113/17 и 95/19 - аутентично тумачење), тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 - др. закони и 10/2019), посебне услове у 
погледу стручне спреме из Правилника о организацији 
и систематизацији послова у ОШ „Вук Караџић” Шабац. 
Уз пријаву на конкурс доставити: 1) оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (средње 
образовање); 2) доказ да је кандидат стекао средње 
образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положио испит из тог језика по 
програму одговарајуће установе (оригинал или оверену 
фотокопију); 3) уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 4) извод 
из матичне књиге рођених; 5) потврду да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
6) краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави уверење о 
психичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, не старије од 6 месеци. Проверу пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима 
вршиће Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, а пре доношења одлуке о 
избору. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства. Пријаве на 
конкурс са потребним документима, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса на адресу: Основна 
школа „Вук Караџић“, Шабац, Вука Караџића 14. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОШ “СВЕТИ САВА”
15000 Шабац, Драгише Пењина 31

тел. 015/341-129

Дефектолог
УСЛОВИ: 1. висока стручна спрема VII/1 степен - дефе-
ктолог (у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и васпитача за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом „Сл. 
гласник РС - Пр. гласник”, 17/2018); 2. психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
3. да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да кандидат има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Стручни сарадник - педагог
УСЛОВИ: 1. висока стручна спрема VII/1 степен (у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача за учени-
ке са сметњама у развоју и инвалидитетом, „Сл. глас-
ник РС - Пр. гласник” 17/2018); 2. психичка, физичка и 

здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
3.да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4. да кандидат има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за доставу пријава је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати су дужни да доста-
ве оверену фотокопију дипломе, уверење о држављан-
ству и извод из МК рођених, доказ да је кандидат стекао 
образовање на језику на коме се обавља образовно-вас-
питни рад ако образовање није стечено на том језику, 
уверење суда о некажњавању, пријавни формулар (са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја), кратку биографију. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Свети Сава”, 
Драгише Пењина 31, Шабац. Контакт телефон: 015/341-
129.

ОШ „ЖИКА ПОПОВИЋ“
15225 Владимирци, Светог Саве бб

тел. 015/513-134

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Јаловику

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Лојаницама

Наставник разредне наставе
у издвојеном одељењу у Пејиновићу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове пропи-
сане чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/17, 
27/18 и 10/19, 6/20): услови из чл. 139. Закона: 1) да 
имају одговарајуће образовање (у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи), 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се доставља при закључењу уговора 
о раду); 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 дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да доставе: радну биографију, попуњен пријавни фор-
мулар доступан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (кандидати 
који су завршили студије другог степена, достављају и 
диплому са основних студија); уверење о неосуђиван-
сти (оригинал или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци; уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију); 
кандидат који није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ о знању српског језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Конкурсна комисија коју именује директор за 
спровођење конкурса утврдиће испуњеност услова за 
пријем у радни однос кандидата из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања, у року од 
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8 дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос на 
неодређено време у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене, након чега ће обавити 
разговор са кандидатима са листе. Решење о избору 
кандидата комисија доноси у року од осам дана од дана 
обављеног разговора. Пријаве слати на адресу школе: 
Основна школа „Жика Поповић” Владимирци, Светог 
Саве бб, Владимирци или предати непосредно у сек-
третаријату школе, у коверти са назнаком: „Конкурс за 
пријем у радни однос”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Све информације могу се добити на 
телефон: 015/513-134, сваким даном од 8 до 12 часова. 

ОШ “МАЈУР”
15353 Мајур, Светог Саве 4

Наставник математике

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1.) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2.) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, или са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10.09.2005. године. Лице из 
става 1. тачка 1. подтачка 2. члана 140 Закона мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет односно групу 
предмета. Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду (“Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 
113/2017 и 95/2018), треба да испуњава и услове пред-
виђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/2018 - други закони и 10/2019). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: 1) оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; 2) уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију не старије од 6 месеци); 3) извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци); 4) доказ да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања, који издаје надлежна 
полицијска управа (не старије од 6 месеци); 5) доказ о 
познавању српског језика (односи се на кандидате који 
нису образовање стекли на српском језику); 6) краћу 
биографију. Кандидат који буде изабран дужан је да пре 
закључења уговора о раду достави лекарско уверење о 
здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима, који 
уђе у ужи избор, вршиће национална служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака, а пре 
доношења одлуке о избору. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити лично или поштом на адресу Основна школа 
“Мајур” Мајур, Светог Саве 4, 15353 Мајур.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице са стеченим одговарајућим образовањем - завр-

шена средња школа. Кандидат поред општих услова 
прописаних чланом 24. став 1. Закона о раду (“Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/2017 и 95/2018), треба да испуњава и 
услове предвиђене чланом 139. став 1. тачка 1, 2, 3, 4 и 
5 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС”, бр. 88/17, 27/2018 - други закони и 10/2019). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: 1) оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању (не 
старије од 6 месеци) 2) уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију не старије од 6 месеци); 3) 
извод из матичне књиге рођених; (оригинал или овере-
ну фотокопију не старије од 6 месеци); 4) доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена  чланом 139. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања, који издаје 
надлежна полицијска управа (не старије од 6 месеци) 
5) доказ о познавању српског језика (односи се на кан-
дидате који нису образовање стекли на српском језику), 
6) краћу биографију. Кандидат који буде изабран дужан 
је да пре закључења уговора о раду достави лекарско 
уверење о здравственој способности за рад са децом и 
ученицима-не старије од 6 месеци. Пријаве се подно-
се у року од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на адресу Основна 
школа “Мајур” Мајур, Светог Саве 4, 15353 Мајур.

ОШ “СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
15000 Шабац, Војводе Јанка Стоићевића 38

тел. 015/334-910

Наставник разредне наставе

Наставник математике

Стручни сарадник - психолог
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: 1.да имају одговарајуће високо образовање у скла-
ду са чл. 140. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 – дру-
ги закон , 10/2019, 6/2020) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018 
и 11/2019), 2. да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду); 3. да нису 
осуђивани 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да имају држављанство Републике Србије; 5. да знају 
српски и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Чланом 140. став 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања прописано је да наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) чла-
на 140. Закона о основама система образовања и вас-
питања мора да има завршене студије првог степена из 

научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Кандидати уз одштампани 
пријавни формулар (на званичној интернет страници 
министарства просвете, науке и технолошког развоја 
рс) на конкурс треба да доставе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чл. 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 - други закон, 10/2019, 6/2020) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019); уверење о држављан-
ству - оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци; доказ да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (уверење из МУП-а да није 
старије од 6 месеци), доказ да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад, односно срп-
ски језик (диплома издата и стечена на српском језику 
или уверење одговарајуће високошколске установе да 
је лице положило испит из српског језика оригинал или 
оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Након истека рока за достављање 
пријава није могуће достављање доказа о испуњености 
услова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Школа није у обавези да враћа 
конкурсну документацију. На одштампаном пријавном 
формулару кандидати треба да допишу адресу преби-
валишта односно боравишта, контакт телефон и адресу 
електронске поште ако је кандидат поседује. Пријав-
ни формулар са доказима доставити у року 8 дана од 
дана оглашавања у публикацији  „ПОСЛОВИ” на адресу: 
ОШ „Стојан Новаковић”, Улица Војводе Јанка Стојиће-
вића 38, 15000 Шабац. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефона: 
015/334-910, 334-911.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник математике
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) – наставник, вас-
питач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
струдије, специјалистичке академске студије и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајуће предмете, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из подтачке 2 овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, да није осуђивано 
за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона, 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању; доказ да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
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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, 
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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републи-
ке Србије, доказ о знању српског језика (односи се на 
кандидате који нису образовање стекли на српском јези-
ку). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времена пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити лично или поштом на горе наведену адресу.

ОШ “НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”
15000 Шабац, Владе Јовановића 52

тел. 015/350-483

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат поред одговарајућег образовања 
предвиђеног Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основним 
школама, треба да испуњава и друге услове у складу 
са чл. 139. став 1. Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1) да има одговарајуће образовање 
из члана 140. став (1) и (2) (изузетно и став 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење, не старије од 
6 месеци); 3) да није правоснажном судском пресудом 
осуђиван 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, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање и 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 да за њега 
није, у складу са законом утврђено, дискриминаторно 
понашање што онемогућава рад у образовању; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичних књиге рође-
них), оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на тим јези-
цима), доказ о неосуђиваности и непостојању дискрими-
наторног понашања. Пријаве се достављају на адресу 
школе: Основна школа „Николај Велимировић“, 15000 
Шабац, Владе Јовановића 52, са назнаком „Конкурс за 
наставника разредне наставе“ или лично код секретара. 
Ближа обавештења могу се добити код секретара шко-
ле, на број телефона: 015/350-483.

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136

тел. 015/304-170

Чистачица
УСЛОВИ: да кандидат има завршену основну школу 
(основно образовање, први степен стручне спреме) и 
уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву на конкурс 
наћи на сајту МПНТР), са кратком биографијом поднесе и 
доказ о: 1. одговарајућој врсти и степену стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима; 3. потврду да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од намање 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. извод из матичне књи-
ге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5. уве-
рење о држављанству Републике Србије - не старије од 
6 месеци, 6. доказ о познавању српског језика и јези-
ка на којем остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4, 5 саставни 
су део пријаве на конкурс, доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене пријаве и 
пријаве без доказа о испуњавању свих услова конкурса 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ „Лаза 
К. Лазаревић“ Шабац, Масарикова 136, 15000 Шабац за 
или лично предати у Секретаријату школе, од 08 до 14 
часова.

ОШ ”ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Спремачица
УСЛОВИ: кандидат за радно место спремачице треба 
да испуњава услове из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања и то: да има одгова-
рајуће образовање прописано Правилником о организа-
цији и систематизацији послова у Основној школи „Јован 
Цвијић” у Змињаку; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 
3. Закона; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. 

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотоко-
пија дипломе о стеченом образовању; доказ да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање, 
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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци), уверење о држављанству Републи-
ке Србије, доказ о знању српског језика (односи се на 
кандидате који нису образовање стекли на српском јези-
ку). Уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времена пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
доставити лично или поштом на горе наведену адресу.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
15233 Метлић, Волујац

Педагог

Референт за рачуноводствене 
послове

Спремачица
УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице које испуњава услове прописане чл. 
139 и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 10/19), а за радно 
место под редним бр. 1. и услове прописане Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи. За радно место под 
редним бр. 2 потребно је да кандидати имају завршен 
4. степен економско-финансијске струке, за радно место 
под редним бр.3 потребно је да кандидати имају завр-
шену основну школу. Кандидати достављају следећу 
документацију: одштампан попуњен пријавни форму-

лар (који могу преузети са званичне интернет страни-
це Министарства просвете), кратку биографију, оверену 
копију дипломе о одговарајућем образовању, оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених, доказ о неос-
уђиваности 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 
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 да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана, од дана објаве конкурса, на адресу 
школе: ОШ ”Доситеј Обрадовић” Волујац, 15233 Мет-
лић, са назнаком „За конкурс“. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способ-
ности за рад са ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке проце-
не. Затим конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кандидата у 
року од 8 дана од обављеног разговора са кандидатима.

УЖИЦЕ

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

Наставник математике
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Гостиници

Наставник српског језика
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Гостиници

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Гостиници
2 извршиоца

Васпитач у предшколској групи
за рад у издвојеном одељењу школе у 

Гостиници

Помоћни радник - чистачица
за рад у матичној школи

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има психич-
ку, 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Услови из овог става доказују се при-
ликом 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 

Наука и образовање
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студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из тачке 1) подтачка (2) овог става мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се може пронаћи на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са попуњеним и 
одштампаним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар доставља се следећа 
документација којом се доказује испуњеност прописа-
них услова: диплома о стеченом одговарајућем обра-
зовању (кандидати који имају стечену диплому другог 
степена достављају и диплому са основних академских 
студија); извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); уверење о 
неосуђиваности (не старије од шест месеци); личну био-
графију (CV). Доказ о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Сви доку-
менти морају да буду оригинални или оверене копије. 
Пријаве на конкурс се могу поднети у року од 10 дана од 
дана објављивања, у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кан-
дидати који уђу у ужи избор биће упућени на психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих тестова. Одлуку о избору 
кандидата донеће конкурсна комисија након што добије 
резултате психолошке процене кандидата, у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма. Пријаве са доказима о испуњености услова предају 
се непосредно у секретаријату школе или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за пријем у 
радни однос _______ (назначити за које радно место се 
конкурише)”. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31260 Косјерић, Светосавска 39

тел. 031/781-645

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и следеће услове: поседовање одгова-
рајућег образовања, и то: 1) на студијама другог сте-
пена, мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање . почев од 
10.09.2005. године, 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родосрнављење, 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 
санкцију; непостојање дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом, извр-
шена психолошка процена способности за рад са децом 
и ученицима, у складу са законом, знање српског јези-
ка и језика на којем се остварује образовно- васпитни 
профил.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Мини-
страства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, у овереној копији, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-

нови. Пријаве и приложена документација се не враћају. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; 2. уверење о држављанству 
Републике Србије, или извод из матичне књиге рођених 
(оверена фотокопија). Докази о провери психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима и лекар-
ско уверење се прибављају пре закључења уговора о 
раду). Одлуку о избору кандидата донеће се у року 8 
дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Пријаве треба 
послати на горенаведену адресу, са назнаком “Пријава 
на конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“РАТКО ЈОВАНОВИЋ” 

31233 Крушчица
тел. 031/3898-006

Наставник српског језика
за рад у ОШ “Ратко Јовановић”, ИО 

Висока

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18-
др.Закон 10/19 и 6/20) и чл. 3 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/18 и 11/19); и то: 1 да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања а у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у освној школи; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одизимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична фела из групекривичних 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 као језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за пријем у 
радни донос у установи образовања и васпитања који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
образац пријавног формулара кандидати достављају: 1. 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; 2. потврду или уверење о неосуђиваности 
( не старије од 6 месеци); 3. уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену копију) 4. извод из матичне књиге рођених са 
холограмом, (оригинал или оверену копију); 5. канди-
дат који има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина доставља одговарајућу потвр-
ду/уверење високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из педагогије и 
психологије, односно уверење о пложеним стручном 
испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема обра-
зовање из психолошких, педагфошких и методичких 
дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне , 
а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као и услове за полагање испита за лиценцу (сматра 
се да наставник, који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, има образовање из 
осухолошких, педагошких и методичких дисциплина; 
6. кратку биографију. 7.доказ о знању српског језика 
на коме се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколијко одговарајуће образовање није 
стечено на том језику. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима у Националну службу 
за запошљавање која ће извршити процену применом 
стандардизованих поступака. Лекарско уверење да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способности 
за рад са ученицима кандидат подноси пре закључења 

уговора о раду. Пријаве на конкурс поднети лично или 
слати на адресу Основна школа “Ратко Јовановић” Круш-
чица, 31233 Крушчица са назнаком “За конкурс”. Контакт 
телефон:031/3898-006. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати разматрање. У прија-
ви обавезно навести контакт телефон.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ШКОЛА 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Поништава се оглас по расписаном конкурсу за избор 
једног наставника у звање професора струковних сту-
дија за ужу научну, односно стручну област Машинско 
инжењерство, објављеном у публикацији “Послови” бр. 
868 од 12.02.2020. године.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ УЖИЦЕ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952, 031/511-078
www.pfu.kg.ac.rs

e-mail: fakultet@pfu.kg.ac.rs

Наставник у звању доцент за ужу 
научну област Методика наставе 

музичке културе и музичког 
васпитања

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одговарајуће 
научне области. Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чл. 72. став 4. Закона о високом образовању и 
чл. 124е став 1. Статута Универзитета у Крагујевцу и 
чл. 89. Статута Педагошког факултета у Ужицу. Канди-
дати уз пријаву достављају: биографију; звод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству; отврду 
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат 
није осуђиван за кривична дела прописана чл.72.став 
4. Закона о високом образовању и чл. 124е.ст.1. Стату-
та Универзитета у Крагујевцу; уверење суда да против 
кандидата није покренута истрага и да није подигнута 
оптужница; оверене фотокопије диплома или уверења о 
претходно завршеним нивоима студија; списак стручних 
и научних публикација; друге доказе којима се доказује 
испуњење прописаних услова. Правноваљану конкур-
сну документацију са доказима о испуњености услова 
конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у елек-
тронској форми (на ЦД-у). Конкурс је отворен 15 дана 
(од дана објављивања у публикацији “Послови” преко 
Национакне службе за запошљавање). Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са документима са назнаком “За конкурс”, доставити на 
адресу: Педагошки факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 
36.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ” 

31205 Севојно, Хероја Дејовића 2
тел. 031/531-950

e-mail: sekretar@ossevojno.edu.rs

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. поседовање одговарајућег високог образовања, и то: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
специјалистичке академске студије или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.
године; да испуњава услове из чл. 142.став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/17), односно да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина на 
високошколској установи у току студија уку након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; кандидат треба да испуњава услове у погледу 
врсте стручне спреме предвиђене Правилником о степе-

Наука и образовање



   |  Број 869 | 19.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs104 

ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у освној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19); 2 поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насеље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрнављење, за 
кривично дело примања или давања мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дека против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију;-непостојање дискри-
минаторног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом; 4. поседовање држављанства 
Републике Србије; 5. знање језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуним пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1) оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2) оверену 
фотокопију индекса или уверења високошколске уста-
нове о пложеним испитима из педагогије и психологије 
или потврду, односно уверење високошколске устано-
ве да кандидат испуњава услове из члана 142. став 1. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
или оверени препис или оверену фотокопију лиценце за 
рад наставника, васпитача или стручних сарадника; 3) 
доказ о држављанству Републике Србије (оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о држављанству); 
4) доказ о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику, пошто се сматра да 
они познају језик на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад); 5) уверење о неосуђиваности. Образац пријаве 
под називом “Формулар за пријем у радни однос у уста-
нови образовања и васпитања” кандидати преузимају 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Пријаве на конкурс сапотребном документа-
цијом слати на адресу школем са назнаком: “За конкурс 
- наставник математике”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информа-
ције могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона: 031/531-950.

Скретар школе
УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег средњег обра-
зовања и то: четврти степен стручне спреме, стечен 
након завршене средње економске школе или гимна-
зије; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злосзављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну сандцију;-не-
постојање диксриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. поседо-
вање држављанства Републике Србије; 5. знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 2) доказ о држављанству Републике Србије 
(оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
држављанству); 3) доказ о знању језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којме се изводи образов-
но-васпитни рад); 4) уверење о неосуђиваности. Обра-
зац пријаве под називом “Формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања” кандидати 
преузимају с асајта Министарства просветем науке и 
технолошког развоја. Пријаве на конкурс слати на адре-
су школе са назнком:”За конкурс - за секретара школе”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Ближе информације могу се добити код 
скретара школе и реко телефона: 031/531-950.

Референт за финансијско-
административне послове

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег средњег обра-

зовања и то: - четврти степен стручне спреме, стечен 
након завршене средње економске школе или гимна-
зије; 2. поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злосзављање малолетног лица или родоскрнављење, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну сандцију;-не-
постојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; 4. поседо-
вање држављанства Републике Србије; 5. знање језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: 1) оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 2) доказ о држављанству Републике Србије 
(оверен препис или оверену фотокопију уверења о 
држављанству); 3) доказ о знању језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стекли на том језику, пошто се 
сматра да они познају језик на којме се изводи образов-
но-васпитни рад); 4) уверење о неосуђиваности. Обра-
зац пријаве под називом “Формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања” кандидати 
преузимају са сајта Министарства просветем науке и тех-
нолошког развоја. Пријаве на конкурс слати на адресу 
школе са назнаком:”За конкурс - референт за финан-
сијско-административне послове”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације могу се добити код скретара школе и пре-
ко телефона: 031/531-950.

ВАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА
„БРАНИСЛАВ ПЕТРОНИЈЕВИЋ“

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

Наставник математике
на одређено време ради замене 

запослене којој мирује радни однос због 
избора на функцију директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији 
- наставник математике, испуњеност услова по пропи-
сима Закона о раду као и услова из члана 139. и 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. Документација потребна за конкурс: 1) овере-
на копија дипломе о стеченом образовању; 2) доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће; за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела 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 (не ста-
рије од 6 месеци); 3) уверење о држављанству - ори-
гинал или оверену копију; 4) извод из матичне књиге 
рођених - оригинал или оверену копију; 5) кратак CV 
кандидата, 6) доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученици-
ма доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидати који 
уђу у ужи избор дужни су да се подвргну провери пси-
хофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши Национална служба за запошљавање, приме-
ном стандардизованих поступака у складу са чланом 154 
Закона о основама система образовања и васпитања, по 
распореду који утврди школа у сарадњи са Национал-
ном службом за запошљавање, о чему ће кандидат бити 

благовремено обавештен. Кандидат мора знати језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за пријем 
у радни однос достављају се на горе наведену адресу 
са назнаком “За конкурс”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс неће бити разматране.

Чистачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа, испуњеност услова по прописима Закона 
о раду, као и услова из члана 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Документација потребна за конкурс: 
1) оверена копија дипломе о стеченом образовању; 
2) уверење да кандидат није осуђиван - оригинал или 
оверену копију; 3) уверење о држављанству - оригинал 
или оверену копију; 4) извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверену копију; 5) кратак CV кандидата; 
6) доказ о поседовању психичке, физичке и здраствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова за пријем у радни однос 
достављају се на горе наведену адресу са назнаком 
“За конкурс - чистачица”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс неће бити разматране.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
“ЖИВОРАД ГРБИЋ”

14000 Ваљево
Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 
одређених стручних предмета 
у стручној школи са разредним 

старешинством (гитара)
2 извршиоца

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 
одређених стручних предмета 
у стручној школи са разредним 

старешинством (гитара)
за рад у издвојеном одељењу у Лајковцу

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом 
кандидати треба да испуњавају услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и вас-
питања, да поседују одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140. и 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и услове прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама у под-
ручју рада култура, уметност и јавно информисање. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе: одштампан и попуњен 
формулар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о стече-
ном одговарајућем образовању; доказ о знању српс-
ког језика; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству Републике Србије; доказ да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Докази се 
прилажу у оригиналу или овереној фотокопији на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
“Др МИША ПАНТИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 118
тел. 014/221-265

Наставник здравствене неге
6 извршиоца

Наставник вежби лабораторијске 
групе предмета

Доктор медицине, наставник 
стручних предмета

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чланом 24. 
став 1. Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- одлуке 
УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и посебне 
услове пописане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019 и 6/2020), као и 
Правилником о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здраство и социјална зашти-
та (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 21/2015, 
11/2016, 13/2018 и 5/2019), и то да: 1) има одговарајуће 
образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада здраство и социјална заштита (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, број 21/2015, 11/2016, 
13/2018 и 5/2019); 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Услови из тачке 1), 3), 4) и 5) 
се доказују приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада и саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из тачка 2) прибавља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Уз одштампан и читко 
попуњен и својеручно потписан пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Мини-
страрства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs), доставити: кратку радну биографију; 
оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
односно уверења о дипломирању уколико диплома није 
издата, оверену копију додатка дипломи са подацима о 
положеним испитима; оверену копију или оригинал уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оверену копију или оригинал извода из мати-
чне књиге рођених; потврду о некажњавању надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци); оверену 
копију доказа о положеном испиту за лиценцу или уве-
рења о положеном стручном испиту – уколико је кан-
дидат поседује; очитану личну карту или копију личне 
карте; доказ о познавању српског језика (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидата, конкурсна 
комисија врши ужи избор кандидата, који се, у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење пријава упућују 
на претходну проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовреме-
но обавештени. Рок за подношење пријаве на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”. Неуредне, небла-
говремене или непотпуне пријаве као и пријаве чије 
фотокопије докумената нису оверене од стране надлеж-
ног органа неће бити узете у разматрање. Пријаве на 
конкурс уз потребну документацију и краћу биографију 

кандидати могу доставити лично или поштом у року од 
8 дана од дана оглашавања на горе наведену адресу са 
назнаком “за конкурс” уз обавезно достављање адресе, 
телефона и мејл адрсе за контакт. Ближе информације 
могу се добити на број телефона: 014/221-265.

ОШ “САВА КЕРКОВИЋ”
14240 Љиг, Светог Саве 22а

тел. 014/3445-172

Наставник разредне наставе
3 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање у складу 
са члановима 139. и 140. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018,10/2019и 6/2020), и на основу Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 11/2012 и 
15/2013); 2) да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: (а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета или студијама 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 чега мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за од-говарајући 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; 3) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ђацима и ученицима; 4) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена без-условна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
упородици, 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) 
да има држављанство Републике Србије; 6) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву треба поднети и: попуњен пријавни фол-
мулар који се налази на сајту Министарства просвете, 
науке и технолошког развојаРепублике Србије; доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству); извод из матичне књиге рођених; оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; доказ да није осуђиван по осно-
вама из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/17, 27/2018, 10/2019и 6/2020); уверење из основног 
суда да није против кандидата покренут кривични посту-
пак по основама из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику); лекарско уверење; радну биографију. 
Наведени документи морају бити у оригиналу или у ове-
реној фотокопији не старији од шест месеци. Лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса подносе се поштом на горе наведену адресу, са 
назнаком “За конкурс” или лично у школи радним дани-
ма од 08 до 14 часова. Ближе информације могу се доби-
ти од секретара школе путем телефона: 014/3445-172.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: потребно је да кандидат: испуњава услове за 
пријем у радни однос у складу са чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018,10/2019и 6/2020); да има први 
степен стручне спреме, завршено основно образовање; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 

у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву треба поднети и: попуњен пријав-
ни фолмулар који се налази на сајту Министарства про-
свете, науке и технолошког развојаРепублике Србије; 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење о 
држављанству); извод из матичне књиге рођених; ове-
рен препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; доказ да није осуђиван по 
основама из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); уверење из 
основног суда да није против кандидата покренут кри-
вични поступак по основама из члана 139. став 1. тачка 
3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018, 10/2019 и 6/2020); 
доказ о знању језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); лекарско уверење; радну 
биографију. Наведени документи морају бити у оригина-
лу или у овереној фотокопији не старији од шест месеци. 
Лекарско уверење се подноси пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса подносе се поштом на горе наведену 
адресу, са назнаком „За конкурс” или лично у школи 
радним данима од 08 до 14 часова. Ближе информације 
могу се добити од секретара школе путем телефона: 
014/3445-172.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА “ВАЉЕВО”

14000 Ваљево, Владике Николаја 54
тел. 014/225-740

Наставник предметне и практичне 
наставе - групе предмета 

ветеринарске струке подручја 
пољопривреда

2 извршиоца

Наставник предметне и 
практичне наставе - групе 

предмета хортикултура подручја 
пољопривреда

2 извршиоца

Наставник предметне и практичне 
наставе - групе предмета 

пољопривредне технике подручја 
пољопривреда

Наставник предметне и практичне 
наставе - групе предмета обука 

вожње трактором подручја 
пољопривреда

3 извршиоца

Наставник предметне и практичне 
наставе - групе предмета ратарство 

и повртарство
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139. и чл. 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019, 6/2020) и Правилника о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у средњим стручним школама у подручју рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране (“Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр: 5/2015, 10/2016, 2/2017, 
13/2018) и то да: 1) је стекао одговарајуће високо обра-
зовање: а) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
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односно групе предмета; или б) на основним студијама 
у трајању од најмање 4 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 осуђивано 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 родоскрвнуће, за кривично 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат треба да достави следеће: 1) пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима (својеручно пот-
писану); 2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја РС; 3) оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 4) ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; 5) оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; 6) извод из казнене евиденције као 
доказ да кадидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за 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 кривично дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торско понашање; 7) доказ о познавању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику, 
а доказ треба да буде издат од стране високошколске 
установе за издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као и непотпуне и неблаго-
времене 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 закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Пријаве се дос-
тављају непосредно секретаријату школе или поштом на 
горе наведену адресу. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе на телефон број: 014/225-740.

Руковалац пољопривредних машина 
и возила

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) 
и то да: 1) је стекло одговарајуће средње образовање 
у трајању од три или четири 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 најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично 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 на којем се остварује образовно-вас-
питни рад; 6) има положен возачки испит за Б и Ф кате-
горију. Кандидат треба да достави следеће: 1) пријаву на 
конкурс са основним биографским подацима (својеручно 
потписану); 2) одштампан и попуњен пријавни форму-
лар преузет са званичне интернет странице Министар-
ство просвете, науке и технолошког развоја РС; 3) ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
4) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; 5) оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству; 6) извод из казнене евиден-

ције као доказ да кадидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично 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 
дискриминаторско понашање; 7) доказ о познавању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику, а доказ треба да буде издат од стране 
високошколске установе за издавање таквих докумена-
та (оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које 
се подносе морају бити оверене од стране надлежног 
органа, у супротном неће се узети у разматрање, као и 
непотпуне и неблаговремене пријаве. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Пријаве се достављају непосредно секретарија-
ту школе или поштом на горе наведену адресу. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе на 
телефон број: 014/225-740.

Помоћни радник - узгајивач домаћих 
животиња

2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) 
и то да: 1) је стекао одговарајуће образовање, најмање 
основно образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат треба да достави следеће: 1) пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима (својеручно пот-
писану); 2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја РС; 3) оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 4) ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; 5) оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; 6) извод из казнене евиденције као 
доказ да кадидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за 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 кривично дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торско понашање; 7) доказ о познавању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику, 
а доказ треба да буде издат од стране високошколске 
установе за издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као и непотпуне и неблаго-
времене 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 закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Пријаве се дос-
тављају непосредно секретаријату школе или поштом на 

горе наведену адресу. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе на телефон број: 014/225-740.

Домар - мајстор одржавања
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 
6/2020) и то да: 1) је стекао одговарајуће средње обра-
зовање у трајању од две или три године грађевинске 
или столарске струке; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену 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 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично 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 дискриминаторско пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад; 6) има положен возачки испит за Б категорију; 
7) поседује дозволу за рад на висини. Кандидат треба 
да достави следеће: 1) пријаву на конкурс са основ-
ним биографским подацима (својеручно потписану); 
2) одштампан и попуњен пријавни формулар преузет 
са званичне интернет странице Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја РС; 3) оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; 4) ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; 5) оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; 6) извод из казнене евиденције као 
доказ да кадидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за 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 кривично дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торско понашање; 7) доказ о познавању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику, 
а доказ треба да буде издат од стране високошколске 
установе за издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као и непотпуне и неблаго-
времене 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 закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Пријаве се дос-
тављају непосредно секретаријату школе или поштом на 
горе наведену адресу. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе, на телефон број: 014/225-740.

Чистачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл.Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020) 
и то да: 1) је стекло одговарајуће образовање, најмање 
основно образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат треба да достави следеће: 1) пријаву на конкурс 

Наука и образовање
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са основним биографским подацима (својеручно пот-
писану); 2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја РС; 3) оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 4) ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; 5) оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству; 6) извод из казнене евиденције као 
доказ да кадидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за 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 кривично дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торско понашање; 7) доказ о познавању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику, 
а доказ треба да буде издат од стране високошколске 
установе за издавање таквих докумената (оригинал или 
оверена фотокопија). Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као и непотпуне и неблаго-
времене 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 закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Пријаве се дос-
тављају непосредно секретаријату школе или поштом на 
горе наведену адресу. Ближа обавештења могу се доби-
ти у секретаријату школе на телефон број: 014/225-740.

СРЕДЊА ШКОЛА “МИОНИЦА”
14253 Мионица, Кнеза Грбовића бб

тел. 014/3422-120

Наставник економске групе 
предмета

УСЛОВИ: радно искуство од најмање пет година у школи; 
стручна спрема VII/1 степен, према Правилнику о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада економија, право и администрација и трговина угос-
титељство и туризам-наставник економске групе пред-
мета, положен испит за лиценцу, испуњеност услова по 
прописима Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлу-
ка УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење) као 
и услова из члана 139. и 140. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон 
и 6/2020). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Документа-
ција потребна за конкурс: 1) оверена копија дипломе о 
стеченом образовању; 2) уверење о положеном испиту 
за лиценцу-оригинал или оверена копија; 3) уверење да 
кандидат није осуђиван (из суда и МУП-а) - оригинал или 
оверену копију; 4) уверење о држављанству - оригинал 
или оверену копију; 5) извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверену копију; 6) кратак CV кандидата, 
а доказ о поседовању психичке, физичке и здраствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. Наведени документи 
морају бити у оригиналу или овереној копији не старијој 
од шест месеци. У току трајања поступка одлучивања 
о избору кандидати који уђу у ужи избор дужни су да 
се подвргну провери психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака у 
складу са чланом 154. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, по распореду који утврди школа 
у сарадњи са Националном службом за запошљавање 
о чему ће кандидат бити благовремено обавештен. 
Кандидат мора знати језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова за пријем у радни однос достављају 
се на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве на конкурс неће бити разматране.

Наставник куварства
УСЛОВИ: радно искуство од најмање четири године у 
школи; стручна спрема VI степен, према Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада Tрговина, угоститељство и туризам 
- наставник куварства, испуњеност услова по прописима 
Закона о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 
и 95/2018-аутентично тумачење), као и услова 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 и 6/2020). Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Документација потребна за конкурс: 
1) оверена копија дипломе о стеченом образовању; 2) 
уверење да кандидат није осуђиван (из суда и МУП-а) 
- оригинал или оверену копију; 3) уверење о држављан-
ству - оригинал или оверену копију; 4) извод из мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверену копију; 5) 
кратак CV кандидата, а доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Наведени документи морају бити у оригиналу или ове-
реној копији не старијој од шест месеци. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидати који уђу у 
ужи избор дужни су да се подвргну провери психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање, применом 
стандардизованих поступака у складу са чланом 154. 
Закона о основама система образовања и васпитања, по 
распореду који утврди школа у сарадњи са Национал-
ном службом за запошљавање о чему ће кандидат бити 
благовремено обавештен. Кандидат мора знати језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова за пријем 
у радни однос достављају се на горе наведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс неће 
бити разматране.

ОШ „АНДРА САВЧИЋ“
14000 Ваљево, Јована Дучића 5

тел. 014/221-296

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу у Горњој 

Грабовици

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање (чл. 140. и 
142. Закона о основама система образовања и васпитања 
-”Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18 - др. закон 
и 10/19): стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, према прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да испуња-
вају услове прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019), 
и то следеће врсте образовања: 1) професор разредне 
наставе, 2) професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељском школом, 3) 
професор разредне наставе и енглеског језика за основ-
ну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - 
мастер. Кандидати поред наведеног треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” број 88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19): 1) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); 2) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 

санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 3) да имају држављанство 
Републике Србије; 4) да знају српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су 
дужни да доставе: пријавни формулар доступан на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (кандидати који су завршили 
други степен, достављају и диплому са основних академ-
ских студија); уверење о неосуђиваности (оргинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству (орги-
нал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оргинал или оверену фотокопију); кандидат 
који није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ о знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад (доказ треба да буде издат од 
стране високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената). Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и небла-
говремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима који врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здрав-
ственој способности, не старије од 6 месеци. Кандидати 
су у обавези да попуне пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају лично или поштом, на горе наведе-
ну адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”.

Наставник разредне наставе
за рад у издвојеном одељењу на 

Дивчибарама

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање (чл. 140. и 
142. Закона о основама система образовања и васпитања 
-”Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18 - др. закон 
и 10/19): стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, према прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да испуња-
вају услове прописане Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 , 13/18 и 11/2019 ) 
и то следеће врсте образовања: 1) професор разредне 
наставе, 2) професор педагогије са претходно заврше-
ном педагошком академијом или учитељском школом, 3) 
професор разредне наставе и енглеског језика за основ-
ну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипломирани учитељ - 
мастер. Кандидати поред наведеног треба да испуња-
вају услове прописане чланом 139. Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” број 88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19): 1) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (доказ се доставља при закључењу 
уговора о раду); 2) да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 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; 3) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 4) да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да доставе: пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању (кандидати који су завршили други 
степен, достављају и диплому са основних академских 
студија); уверење о неосуђивансти (оргинал или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству (оргинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оргинал или оверену фотокопију); кандидат који није 
стекао образовање на српском језику доставља доказ о 
знању српског језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад - доказ треба да буде издат од стране висо-
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кошколске установе надлежне за издавање таквих доку-
мената. Фотокопије које се подносе морају бити оверене 
од стране надлежног органа, у супротном неће се узе-
ти у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима који врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од 6 месеци. Кандидати су у обаве-
зи да попуне пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају лично или поштом, на горе наведену адресу, 
са назнаком „Пријава на конкурс”.

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, као доказ се дос-
тавља оверена копија или оригинал сведочанства о 
завршеној основној школи. Кандидати поред наведе-
ног треба да испуњавају услове прописане чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18 - др. закон 
и 10/19): 1) да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (доказ се 
доставља при закључењу уговора о раду); 2) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
3) да имају држављанство Републике Србије; 4) да знају 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати су дужни да доставе: пријавни 
формулар доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању 
(кандидати који су завршили други степен, достављају 
и диплому са основних академских студија); уверење 
о неосуђивансти (оргинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству (оргинал или оверену фото-
копију); извод из матичне књиге рођених (оргинал или 
оверену фотокопију); кандидат који није стекао образо-
вање на српском језику доставља доказ о знању српског 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад - доказ 
треба да буде издат од стране високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената. Фотокопије 
које се подносе морају бити оверене од стране надлеж-
ног органа, у супротном неће се узети у разматрање, као 
ни 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 послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије 
од 6 месеци. Кандидати су у обавези да попуне пријав-
ни формулар објављен на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају лич-
но или поштом, на горе наведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс”.

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног радника 

(боловање дуже од 60 дана)

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће високо образовање (чл. 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
-”Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18 - др. закон 
и 10/19): стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, према прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава 
услове прописане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 

школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019 ) 
и то следеће врсте образовања: професор педагогије, 
дипломирани педагог - општи смер или смер школске 
педагогије, дипломирани школски педагог-психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани 
педагог - мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседу-
ју најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. 
Кандидати поред наведеног треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/18 –др. закон и 10/19): 1) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се доставља при закључењу уговора 
о раду); 2) 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 дискрими-
наторно понашање; 3) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 4) да знају српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да доставе: пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању (кандидати који су завршили други 
степен, достављају и диплому са основних академских 
студија); уверење о неосуђивансти (оргинал или овере-
ну фотокопију); уверење о држављанству (оргинал или 
оверену фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оргинал или оверену фотокопију); кандидат који није 
стекао образовање на српском језику доставља доказ о 
знању српског језика на коме се изводи образовно-вас-
питни рад - доказ треба да буде издат од стране висо-
кошколске установе надлежне за издавање таквих доку-
мената. Фотокопије које се подносе морају бити оверене 
од стране надлежног органа, у супротном неће се узе-
ти у разматрање, као ни непотпуне и неблаговремене 
пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима који врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидат који буде изабран, пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о здравственој спо-
собности, не старије од 6 месеци. Кандидати су у обаве-
зи да попуне пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају лично или поштом, на горе наведену адресу 
са назнаком „Пријава на конкурс”.

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време, а најдуже до краја школске 
2019/2020. (замена помоћника 

директора)

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће високо образовање (чл.140. и 142. 
Закона о основама система образовања и васпитања - 
”Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18 - др. закон 
и 10/19): стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, према прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да испуњава 
услове прописане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/2019) 
и то следеће врсте образовања: професор педагогије, 
дипломирани педагог - општи смер или смер школске 
педагогије, дипломирани школски педагог-психолог, 
дипломирани педагог, мастер педагог, дипломирани 
педагог - мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседу-
ју најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. 
Кандидати поред наведеног треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 

88/2017, 27/18 –др. закон и 10/19): 1) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се доставља при закључењу уговора 
о раду); 2) 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 дискримина-
торно понашање; 3) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 4) да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да доставе: пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању (кандидати који су завршили други 
степен, достављају и диплому са основних академских 
студија); уверење о неосуђиваности (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); кандидат 
који није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ о знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад - доказ треба да буде издат од 
стране високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената. Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и небла-
говремене пријаве. 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. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здрав-
ственој способности, не старије од 6 месеци. Кандидати 
су у обавези да попуне пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају лично или поштом, на горе наведе-
ну адресу са назнаком „Пријава на конкурс”.

Стручни сарадник - психолог
на одређено време до повратка одсутног 

радника (боловање дуже од 60 дана)
УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће високо образовање (чл. 140. и 142. 
Закона о основама система образовања и васпитања - 
”Службени гласник РС” број 88/2017, 27/18 - др. закон 
и 10/19): стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, према прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
испуњава услове прописане Правилником о степену и 
врсти образо-вања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни гласник РС”, 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/2019), и то следеће врсте образовања: професор пси-
хологије, дипломирани психолог - општи смер или смер 
школске психологије, дипломирани школски психолог 
- педагог, дипломирани школско-клинички психолог, 
дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани 
психолог - мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер треба да поседу-
ју најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета. 
Кандидати поред наведеног треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” број 
88/2017, 27/18 - др. закон и 10/19): 1) да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се доставља при закључењу уговора 
о раду); 2) 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 дискримина-
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торно понашање; 3) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 4) да знају српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су дужни 
да доставе: пријавни формулар доступан на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању (кандидати који су завршили други 
степен, достављају и диплому са основних академских 
студија); уверење о неосуђиваности (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству (орги-
нал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); кандидат 
који није стекао образовање на српском језику дос-
тавља доказ о знању српског језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад - доказ треба да буде издат од 
стране високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената. Фотокопије које се подносе морају 
бити оверене од стране надлежног органа, у супротном 
неће се узети у разматрање, као ни непотпуне и небла-
говремене пријаве. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима који врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о здрав-
ственој способности, не старије од 6 месеци. Кандидати 
су у обавези да попуне пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају лично или поштом, на горе наведе-
ну адресу са назнаком „Пријава на конкурс”.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ЖИВОРАД ГРБИЋ”

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-267

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 
одређених стручних предмета 
у стручној школи са разредним 

старешинством (виолина)
за рад у издвојеном одељењу у Лајковцу
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом 
кандидати треба да испуњавају услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и вас-
питања: да поседују одговарајуће образовање у складу 
са чланом 140. и 142. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и услове прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама у под-
ручју рада Култура, уметност и јавно информисање. Уз 
пријаву се подносе: одштампан и попуњен формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; доказ о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ о знању српског језика; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству Републике Србије; доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Докази се 
прилажу у оригиналу или овереној фотокопији на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Чистачица
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом 
кандидати треба да испуњавају услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образовања и вас-
питања: да поседују одговарајуће образовање (основ-
но образовање). Уз пријаву се подносе: одштампан и 
попуњен формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 

доказ о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
знању српског језика; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном 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 мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Докази се 
прилажу у оригиналу или овереној фотокопији на горе 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “ВЛАДИКА 
НИКОЛАЈ ВЕЛИМИРОВИЋ”

14000 Ваљево, Сувоборска 48
тел. 014/222-279

Наставник математике
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, према 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005; 2) да испуњава услове прописане 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
- Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019); 3) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 4) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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; 5) да 
има држављанство Републике Србије; 6) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати треба да доставе: 1) пријаву на конкурс 
са основним биографским подацима (својеручно пот-
писану); 2) одштампан и попуњен пријавни формулар 
преузет са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc; 3) 
оверену фотокопију дипломе или уверења о дипломи-
рању; 4) оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; 5) оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 6) извод из казнене 
евиденције као доказ о неосуђиваности за горе наведе-
на кривична дела и да није утврђено дискриминаторно 
понашање, које издаје надлежна полицијска управа 
(не старије од 6 месеци); 7) доказ о познавању језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику, 
а доказ треба да буде издат од стране високошколске 
установе надлежне за издавање таквих докумената 
(оригинал или оверена фотокопија). Фотокопије које 
се подносе морају бити оверене од стране надлежног 
органа, у супротном неће се узети у разматрање, као ни 
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 послове запошљавања. Кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не старије 
од шест месеци. Пријаве са потребном документацијом 
доставити лично или поштом, на горе наведену адресу 
школе, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ОШ “МИЛАН РАКИЋ”
14242 Мионица, Кнеза Грбовића 31

тел. 014/3421-168

Наставник математике
за рад у матичној школи и у издвојеном 

одељењу у Доњој Топлици

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописа-
не у чл. 139, 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019.) и то: 
да је стекао 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 стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази који се при-
лажу: потписана пријава са кратком биографијом, тач-
ном адресом пребивалишта и актуелним бројем фиксног 
или мобилног телефона; попуњен пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (за 
лица која су стекла академско звање мастер доставља 
се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основ-
ним академским студијама); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); доказ о неосуђиваности - уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано за кривична дела за 
која је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); уверење из основног и вишег 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи (доказ доставља кандидат само уколико одго-
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варајуће образовање није стечено на том језику); доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним и потписаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве без потребне документације уз пријаву, 
као и фотокопије докумената које нису оверене, неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити поштом на горе наве-
дену адресу или лично у школи радним данима од 9.00 
до 14.00 часова, са назнаком: „За конкурс за пријем у 
радни однос”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе путем телефона 014/3421-
168.

Наставник математике
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописа-
не у чл. 139, 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020), и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019.) и то: 
да је стекао 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 стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази који се при-
лажу: потписана пријава са кратком биографијом, тач-
ном адресом пребивалишта и актуелним бројем фиксног 
или мобилног телефона; попуњен пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (за 
лица која су стекла академско звање мастер доставља 
се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основ-
ним академским студијама); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); доказ о неосуђиваности - уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано за кривична дела за 
која је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); уверење из основног и вишег 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи (доказ доставља кандидат само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику); доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним и потписаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве без потребне документације уз пријаву, 
као и фотокопије докумената које нису оверене, неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити поштом на горе наве-
дену адресу или лично у школи радним данима од 9.00 
до 14.00 часова, са назнаком: „За конкурс за пријем у 
радни однос”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе путем телефона 014/3421-
168.

Наставник енглеског језика
за рад у матичној школи и у издвојеним 

одељењима у Табановићу, Доњој 
Топлици, Дучићу, Струганику и 

Попадићу

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописа-
не у чл. 139, 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020), и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019.) и то: 
да је стекао 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 стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази који се при-
лажу: потписана пријава са кратком биографијом, тач-
ном адресом пребивалишта и актуелним бројем фиксног 
или мобилног телефона; попуњен пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (за 
лица која су стекла академско звање мастер доставља 
се и оверена фотокопија дипломе о завршеним основ-
ним академским студијама); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); доказ о неосуђиваности - уверење из казнене 
евиденције да лице није осуђивано за кривична дела за 

која је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање 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 да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(уверење из МУП-а, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); уверење из основног и вишег 
суда да против кандидата није покренут кривични посту-
пак донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притвора 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
у школи (доказ доставља кандидат само уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику); доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду). Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним и потписаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве без потребне документације уз пријаву, 
као и фотокопије докумената које нису оверене, неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса доставити поштом на горе наве-
дену адресу или лично у школи радним данима од 9.00 
до 14.00 часова, са назнаком: „За конкурс за пријем у 
радни однос”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе путем телефона 014/3421-
168.

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат треба да испуни услове прописане у 
чл. 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 
6/2020), и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова у Основној школи “Милан Ракић” Мионица 
и то: да је стекао одговарајуће образовање: завршена 
основна школа у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Основној школи “Милан 
Ракић” Мионица; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ђацима и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Докази који се прилажу: потписана пријава са кратком 
биографијом, тачном адресом пребивалишта и актуел-
ним бројем фиксног или мобилног телефона; попуњен 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (за лица која су стекла академско звање 
мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе о 
завршеним основним академским студијама); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); доказ о неосуђиваности - уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано за кри-
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вична дела за која 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 да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из МУП-а, оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из осно-
вног и вишег суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора за кривична дела за која 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 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним и 
потписаним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Непотпуне и неблаговремене пријаве без потребне 
документације уз пријаву, као и фотокопије докумена-
та које нису оверене, неће се разматрати. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса 
доставити поштом на горе наведену адресу или лично у 
школи радним данима од 9.00 до 14.00 часова, са назна-
ком: „За конкурс за пријем у радни однос”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе 
путем телефона 014/3421-168.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ”

17542 Врањска Бања

Професор српског језика
УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће образовање, 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела примања 
или давања мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правпм, 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. Рок за пријављи-
вање 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неббла-
говремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа из члана 24. Закона о раду треба да 
испуњава и услове предвиђене одредбама члана 139. 

и 140. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-
др. Закон и 10/2019) и то: одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Службени гласник - Про-
светни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/2018) за рад на радном месту наставника 
разредне наставе; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела за 
која је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународим правом, без обзи-
ра на изрчену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање, да 
има држављанство Републике Србије, и да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно -васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: 1. оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама другог степе-
на достваља оверену копију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академских студија, 
2. оригинал/оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци, 3. ориги-
нал/оверену копију извода из матичне књиге рођених, 
4. уверење о неосуђиваности не старије од 6 месеци 
(овај документ издаје МУП - полицијска управа), 5. рад-
ну биографију у којој обавезно наводе да ли су врши-
ли психолошку процену способности код НСЗ и када су 
је вршили, телефон за контакт, 6. доказ да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику. Место рада: Врање, Пионирска 5. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или копији која је прописно оверена код 
јавног бележника. Потребна документација, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, доставља се 
школи у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована оду-
ком директора школе. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ 
применом стандардизованих поступака. Уколико је већ 
извршена психолошка процена способности (у периоду 
од 6 месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), 
кандидат ће у пријави назначити када и где је изврше-
на. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима обавиће се у просторијама школе, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни на бројеве контакт телефона које су навели у својим 
пријавама. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови” НСЗ. 
Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве пријаве 
неће се разматрати. Ближе информације о јавном кон-
курсу могу се добити на телефон: 017/400-630. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се лично 
или поштом у затвореним ковертама са назнаком „За 
конкурсну комисију“, на адресу: Основна школа „Вук 
Караџић“; Пионирска 5, Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА „1. МАЈ“
Вртогош

17521 Ристовац, Народног фронта бб
тел. 017/445-103

Наставник математике
у матичној школи и издвојеном 

одељењу у Дубници

УСЛОВИ:. Кандидат треба да испуњава опште услове за 
заснивање радног односа прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања и то: 
1) да има одговарајуће образовање: кандидат треба да 
има одговарајуће образовање прописано чланом 140. 
и 142. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018- др. 
закон, 10/2019, 27/2018- др. закон и 6/2020) и Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 13/2018 и 11/2019) за рад на радном месту 
наставника математике, 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са 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 родоскрвнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање, 4) 
да има држављанство Републике Србије, 5) да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.
ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидати достављају 
следећу документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; доказ да 
имају стечено одговарајуће образовање - оверен пре-
пис / оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању. Кандидати који имају стечено образовање 
на мастер студијама, дужни су да доставе и диплому о 
стеченом образовању на основним студијама (оверена 
фотокопија), доказ да имају образовање из психолош-
ких, 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 мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са европским системом преноса бодова (овере-
ну фотокопију уверења односно потврде одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова 
односно положеним испитима из психологије и педа-
гогије или оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу). Ово обра-
зовање је наставник обавезан да стекне у року од једне 
а највише две године од дана заснивања радног одно-
са као услова за полагање испита за лиценцу. Оверен 
препис/оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије, оверен препис/оверену фотокопију 
извода из матичне книиге рођених, доказ да кандида-
ти имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима - изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду, доказ о познавању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
подноси кандидат који није стекао диплому на српском 
језику, доказ о неосуђиваности (уверење МУП-а из каз-
нене евиденције - не старије од 6 месеци), радну био-
графију са телефоном за контакт. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који су ушли у ужи избор 
у року од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна НСЗ. У року од осам дана од пријема резул-
тата психолошке процене конкурсна комиисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос, а затим обавља разговор са кандидатима 
са листе и доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора. Кандидати који 
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су били на психолошкој процени у последњих 6 месе-
ци достављају податак о томе када и где је извршена 
процена. Пријаве се подносе на адресу школе у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Адреса школе: Основна школа 
“1. мај”, Вртогош, Народног фронта бб, 17521 Ристовац, 
са назнаком „За конкурс - наставник математике”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 017/445-103.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

17500 Врање, Јужноморавска 9
тел. 017/421-602

Чистачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: предвиђени чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 и 10/2019) и Правилником о органи-
зацији и систематизацији послова ОШ “Јован Јовано-
вић Змај” у Врању. У радни однос може бити примљено 
лице које испуњава одеђене услове: 1. поседује одго-
варајуће образовање (основно образовање - први сте-
пен стручне спреме), 2. психичку, физичку и здравсвте-
ну 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 родоскрвнуће, за 
кривична дела примања или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 4. 
има држављанство Републике Србије, 5. зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно - васпитни рад. 
Услови из става 1. члана 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1. тачке 1), 3)-5) саставни 
су део пријаве на конкурс, а докази из става 1. тачка 
2. овог члана прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: 1. 
пријавни формулар (кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интрнет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, РС и заједно са 
осталом документацијом достављају школи); 2. биогра-
фију; 3. оригинал или оверену копију дипломе, односно 
уверења, којим се доказује одговарајуће образовање; 
4. оригинал уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); 6. доказ да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречења безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лца 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 међународим 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, 
оригинал или оверена копија не старија од 6. месеци); 
7. одговарајући доказ којим се доказује знање српског 
језика, сходно члану 141. Закона о основама система 
образовања и васпитања (доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку). Пријаве (пријавни формулар) са потребним докази-
ма о испуњености услова за пријем, односно заснивање 
радног односа, слати у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на адресу: Основна школа „Јован Јова-
новић Змај” у Врању, Јужноморавска 9, 17500 Врање, 
са назнаком: „За конкурс“ или лично доставити управи 
школе. Пријаве које не испуњавају услове конкурса, 
пријаве које буду непотпуне (не садрже све захтевне 
доказе о испуњености услова конкурса) и неблаговре-
мене, неће се узимати у разматрање приликом одлучи-
вања у поступку пријема у радни однос. Информације 
поводом конкурса могу се добити на телефон: 017/421-
602, Марина Пешић, секретар школе.

ОШ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ“
17500 Врање, Ратаје

тел. 017/59-003, 59-035

Домар
УСЛОВИ: средње образовање, положен стручни испит 
за рад са судовима под притиском, тј. за послове руко-
вања постројењем у котларници. Кандидат треба да 
испуњава и остале услове предвиђене Законом о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/19 и 6/2020), тј. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица ил 
родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање 
мита и остала кривична дела предвиђена чланом 139. 
Закона о основама система образовања и васпитања, да 
има држављанство РС, да зна српским језик као и језик 
на ком се остварује образовно - васпитни рад и да се 
налази на листи педагошких асистената. Уз пријаву на 
конкурс доставити: уверење о држављанству, доказ да 
се против кандидатане води истрага нити је подигнута 
оптужба и да се не води кривични поступак пред судом 
(све то не страрије од шест месеци), кратку биографију, 
оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства као и 
попуњени пријавни формулар који се налази на званич-
ној страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Пријаве слати на адресу: ОШ “Бранислав 
Нушић” Ратаје, 17500 Врање са назнаком „За Конкурсну 
комисију“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
17500 Врање, Партизански пут 3
тел. 017/421-593, 017/432-459

Помоћни радник школе - чистач
УСЛОВИ: основно образовање. Кандидат треба да 
испуњава и остале услове предвиђене Законом о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 
88/2017, 27/2018, 1019 и 6/2020), тј. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом без обзира на изречену санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, предвиђено чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављан-
ство РС, доказ да зна српски језик на ком се остварује 
образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику. Уз пријаву на 
конкурс доставити: оригинал/оверену копију уверења 
о држављанству, оригинал/оверену копију извода из 
матичне књиге рођених, доказ да се против кандидата 
не води истрага нити да је подигнута оптужба и да се 
не води кривични поступак пред судом (све то не стра-
рије од шест месеци), кратку биографију и телефон за 
контакт, оверену фотокопију дипломе, тј. сведочанства 
о завршеној основној школи, уверење о неосуђиваности 
за горе наведена дела, као и попуњени пријавни форму-
лар који се налази на званичној страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или копији која је прописно оверена код 
јавног бележника. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној инетрнет страници Министраства про-
свете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом, доставља школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија именована Одлуком директора дел. бр. 100 од 

12.02. 2020. године. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом 
стандардизованих пступака. Уколико је већ извршена 
процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека 
рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави 
назначити када и где је извршена. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма рзултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у 
просторијама школе, о чему ће кандидати бити накнад-
но обавештени. Рок за подношење пријаве је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Послови” 
НСЗ. Пријаве слати на адресу: ОШ „Радоје Домановић“ 
Врање, 17500 Врање, Партизански пут 3, са назнаком 
„За Конкурсну комисију“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“ПРЕДРАГ ДЕВЕЏИЋ”

17542 Врањска Бања

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

Чистачица/чистач
УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање: 
за радно место под тачком 1. да има IV степен струч-
не спреме - средња економска школа; за радно место 
под тачком 2. да има завршену основну школу; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4. да има држављанство 
Републике Србије, 5. да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање 8 дана од дана објављивања. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”
17510 Владичин Хан, Ђуре Јакшића бб

тел. 017/474-733

Спремачица (чистач)
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24. став 1. Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017), тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и васли-
тања („Службени гласник” бр. 88/17, 27/18 и 10/18), 
даље: закон. Уз пријаву на конкурс доставити: кратку 
биографију, потписану; оверену фотокопију сведочан-
ства о стеченом основном образовању (не старија ове-
ра од 6 месеци); оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, не старију од 6 месеци; оверену фотоко-
пију уверења о држављанству, не старије од 6 месеци; 
потврду да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или 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. Доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који образовање није стекао на истом. 

Наука и образовање 
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Кандидат који буде изабран дужан је да пре закључења 
уговора о раду достави уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима, 
не старије од 6 месеци. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима вршиће Национална 
служба за запошљавање применом стаидардизованих 
поступака а пре доношења одлуке о избору. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар са званичне интернет 
страници Министарства. Пријаве на конкурс са потреб-
ним документима, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”, 
на адресу: Основна школа „Свети Сава“, Владичин Хан, 
Ђуре Јакшића бб. Благовременом пријавом сматраће се 
она пријава која је предата у року утврђеном конкурсом. 
Потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује да испуња-
ва услове у конкурсу. Непотпуна пријава се неће разма-
трати. Ближа обавештења се могу добити на телефон: 
017/474-733. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„ДР ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН”

17500 Врање, Моше Пијаде бб

Наставник фармацеутске групе 
предмета

3 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар фармације.

Наставник здравствене неге
УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар, виша 
медицинска сестра, струковна медицинска сестра, орга-
низатор здравствене неге, специјалиста струковна меди-
цинска сестра, дипломираниа медицинска сестра, мас-
тер медицинска сестра, виша медицинска сестра општег 
смера, виша медицинска сестра интернистичког смера, 
виша медицинска сестра хируршког смера, виши меди-
цински техничар. Лице из подтачке (2) ове тачке треба 
да има предходно стечено средње образовање у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и 
то ако: 1) има одговарајуће образовање, 2) има психич-
ку, 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 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 изрчену 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 образов-
но-васпитни рад. Услови из става 1. овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из става 1. тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1. тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс са 
кратком биографијом доставити оригинале или овере-
не фотокопије следећих докумената: диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству - не старије од 6 месеци, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење из казнене евиднције, уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима и децом доставља се пре закљу-
чење уговора о раду, пријавни формулар са званичне 
странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Оглас објавити у публика-
цији “Послови”. Пријаве слати са назанком: “За конкурс”, 
на адресу школе: Медицинска школа “Др Изабел Емсли 
Хатон”, Моше Пијаде бб, 17501 Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА “АЛИ БЕКТАШИ”
Општина Бујановац, Село Несалце

тел. 063/460-115

1. Наставник албанског језика и 
књижевности

2. Стручни сарадник - педагог школе

3. Наставник српског као 
нематерњег језика

настава се изводи на албански језик.

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове из чл. 
139, 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19); да 
имају школску спрему прописану Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани 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 изгрупе 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 да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству РепубликеСрбије; доказ о стеченом одго-
варајућем степену и врсти образовања (оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању); доказ о поседовању дозволе 
за рад наставника или стручног сарадника (лиценца) 
(пријава која не садржи доказ о положеном испиту за 
дозволу за рад неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за лиценцу); доказ о неосуђиваности по основама 
из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона (не старији од шест 
месеци); радну биографију. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравствено јспособности за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење надлежне здравстене установе не 
старије од шест месеци) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Сви наведени докази се достављају у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Рок за подно-
шење пријаве на на конкурсу је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве на конкурс заједно са потребном документа-
цијом се могу поднети непосредно или преко поште на 
адресу школе: ОШ „Али Бекташи“ Несалце, Бујановац, 
са назнаком „За конкурс”. Додатне информације о кон-
курсу кандидат може добити на телефон: 063/460-115, 
код секретара школе.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА 
„9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Радник на одравању хигијене
УСЛОВИ: Кандидат уз молбу прилаже: попуњен фор-
мулар који се налази на званичном сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фото-
копију сведочанства о завршеном основном образовању 
и васпитању; уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију) не старији од 6 месеци; уверење надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности правноснажном пре-
судом за кривична дела за која је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних дело 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 

против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену санкцију и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом (лекарско 
уверење) изабрани кандидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити на адресу: Основ-
на школа „9. српска бригада”, Кнеза Милоша 11, 19370 
Бољевац, са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок за под-
ношење молбе је 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НАША РАДОСТ“

19370 Бољевац, Солунских бораца 4

Васпитач
у складу са чл. 154 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 

6/20)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20) и 
да поседују дозволу за рад - лиценцу у складу са чланом 
144 ст 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18, 10/19, 6/20). 
Уз пријаву кандидат подноси: оверену копију дипломе о 
завршеној школи за васпитаче; оверену копију дозволе 
за рад - лиценце, за радно место васпитача; доказ да 
кандидат није осуђиван по основу правоснажне пресуде 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом; да за њега није утврђено дискриминаторно 
понашање, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
уверење о држављанству,, извод из матичне књиге 
рођених. Лекарско уверење се доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање 8 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Пријаве се подносе: ПУ „Наша 
радост“, Бољевац, Солунских бораца 4, 19370 Бољевац.

ЗРЕЊАНИН

МУЗИЧКА ШКОЛА
“ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи и 

одређених стручних предмета у 
стручној школи

- у основној музичкој школи - предмета 
Оркестар са 10% радног времена, на 

одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

- у средњој музичкој школи - предмета 
Тамбура са 15% радног времена и 
предмета читање са листа са 20% 

радног времена, на одређено време, 
ради замене одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: општи услови за пријем лица у радни однос 
за радно место наставник уметничких и стручних пред-
мета у музичкој школи и одређених стручних предмета 
у стручној школи: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања које је стекло: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије): 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
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области или области педагошких наука уз претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета, 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање 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 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, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. има држављанство 
Републике Србије;
5.зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

Додатни услови за предмет тамбура у основ-
ној музичкој школи: наставу из предмета Тамбура у 
основној музичкој школи, у складу са чланом 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основ-
ној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 18/13 , 2/17 и 9/2019), може да изводи: 1) лице 
са завршеном средњом музичком школом, образовни 
профил: музички извођач - тамбураш; 2) дипломирани 
музичар - гитариста, са претходно завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил: музички извођач 
- тамбураш; 3) дипломирани музичар - контрабасиста, 
са претходно завршеном средњом музичком школом, 
образовни профил: музички извођач - тамбураш; 4) 
дипломирани музичар - харфиста, са претходно завр-
шеном средњом музичком школом, образовни профил: 
музички извођач - тамбураш; 5) дипломирани музички 
педагог, са претходно завршеном средњом музичком 
школом, образовни профил: музички извођач - тамбу-
раш; 6) дипломирани професор солфеђа и музичке кул-
туре, са претходно завршеном средњом музичком шко-
лом, образовни профил: музички извођач - тамбураш; 7) 
мастер музички уметник, професионални статус - гита-
риста, контрабасиста, односно харфиста са претходно 
завршеном средњом музичком школом, образовни про-
фил: музички извођач - тамбураш; 8) мастер теоретичар 
уметности, професионални статус - музички педагог, са 
претходно завршеном средњом музичком школом, обра-
зовни профил: музички извођач - тамбураш; 9) профе-
сор солфеђа и музичке културе.

Додатни услови за предмет оркестар у основ-
ној музичкој школи: наставу из предмета Оркестар 
у основној музичкој школи, у складу са чланом 2 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 18/13 , 2/17 и 9/2019), може да изводи: 1) 
дипломирани музичар, усмерење диригент; 2) дипломи-
рани музичар - диригент; 3) академски музичар - дири-
гент; 4) дипломирани диригент; 5) дипломирани музичар 
(сва извођачка усмерења); 6) мастер музички уметник, 
професионални статус: диригент, виолиниста, виолиста, 
виолончелиста, контрабасиста, флаутиста, обоиста, кла-
ринетиста, саксофониста, фаготиста, хорниста, трубач, 
тромбониста, тубиста, гитариста, акордеониста/ хармо-
никаш или перкусиониста/ ударач; 7) мастер теоретичар 
уметност, професионални статус - музички педагог; 8) 
мастер композитор. 

Додатни услови за предмет тамбура у средњој 
музичкој школи: наставу из предмета Тамбура у 
средњој музичкој школи, у складу са  чланом 4 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним и 
уметничким школама у подручју рада Култура, уметност 
и јавно информисање („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 16/15, 11/16 , 2/17 и 9/2019), може да изводи: 1) 
дипломирани музичар гитариста са завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил музички извођач 
- тамбураш; 2) дипломирани музичар контрабасиста 
са завршеном средњом музичком школом, образовни 
профил музички извођач - тамбураш; 3) дипломирани 
музички педагог са завршеном средњом музичком шко-
лом, образовни профил музички извођач - тамбураш; 4) 
дипломирани професор солфеђа и музичке културе са 
завршеном средњом музичком школом, образовни про-

фил музички извођач - тамбураш; 5) дипломирани музи-
чар харфиста са завршеном средњом музичком школом, 
образовни профил музички извођач - тамбураш; 6) мас-
тер музички уметник, професионални статус - гитариста, 
контрабасиста или харфиста са завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил музички извођач 
- тамбураш; 7) мастер теоретичар уметности, професио-
нални статус - музички педагог са завршеном средњом 
музичком школом, образовни профил музички извођач 
- тамбураш; 8) професор солфеђа и музичке културе са 
завршеном средњом музичком школом, образовни про-
фил музички извођач - тамбураш.

Додатни услови за предмет читање са листа 
у средњој музичкој школи: наставу из предмета 
Читање са листа у средњој музичкој школи, у складу 
са чланом 4 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним и уметничким школама у подручју рада 
Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16, 2/17 и 9/2019), 
може да изводи: 1) дипломирани музичар - флаутис-
та; 2) дипломирани музичар - обоиста; 3) дипломира-
ни музичар - кларинетиста; 4) дипломирани музичар - 
саксофониста; 5) дипломирани музичар - фаготиста; 6) 
дипломирани музичар - хорниста; 7) дипломирани музи-
чар - трубач; 8) дипломирани музичар - тромбониста; 
9) дипломирани музичар - харфиста; 10) дипломирани 
музичар - перкусиониста; 11) дипломирани музичар - 
виолиниста; 12) дипломирани музичар - виолиста; 13) 
дипломирани музичар - виолочелиста; 14) дипломира-
ни музичар - контрабасиста; 15) дипломирани музичар 
- гитариста; 16) дипломирани музичар - акордеониста; 
17) дипломирани музичар - пијаниста; 18) дипломира-
ни музичар - оргуљаш; 19) дипломирани музичар - чем-
балиста; 20) дипломирани музичар - соло певач; 21) 
дипломирани музичар - концертни и оперски певач; 22) 
академски музичар инструменталиста; 23) мастер музич-
ки уметник, професионални статус - виолиста, виолон-
челиста, контрабасиста, гитариста, харфиста, клавирис-

та, оргуљаш, чембалиста, акордеониста, хармоникаш, 
флаутиста, обоиста, кларинетиста, саксофониста, фаго-
тиста, хорниста, трубач, тромбониста, тубиста, перку-
сиониста/ударач или соло певач; 24) мастер музички 
уметник, професионални статус - камерни музичар.

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат 
је дужан да достави: 1. попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; 2. оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; 3. оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова; 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; 5. оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или овере-
ну фотокопију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - за доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; 6. оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар, 
биографију са подацима ( име, презиме, адреса, контакт 
телефон) и важећим, односно овереним фотокопијама 
докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на оглашено 
радно место, кандидати достављају на адресу: Музичка 
школа „Јосиф Маринковић” Зрењанин, Трг слободе бр. 
7, 23000 Зрењанин, путем поште , у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Националне 
службе за запошљавање (лист „Послови”). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве ће бити одбачене. 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање доцент/ванредни 
професор за ужу научну област 

Математика
на одређено време од пет година 

УСЛОВИ: доктор наука - математичке науке. У звање 
доцент / ванредни професор може бити изабрано лице 
које испуњава услове из члана 74. Закона о високом 
образовању, подзаконским актима и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Техничког факултета 
„Михајло Пупин” Зрењанин.

Наставник у звање наставника 
страног језика, ужа научна област 

Светски језици - енглески језик
на одређено време од пет година 

УСЛОВИ: завршене студије другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10.09.2005. године. 
Посебни услови: способност за наставни рад, објавље-
ни стручни радови у одговарајућој области, захтеви у 
складу са прописима којима је уређена област високог 
образовања.

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Менаџмент

на одређено време од три године 

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8) и који показује смисао за наставни 
рад.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуњавању 
услова конкурса, биографија, оверене фотокопије 
диплома о одговарајућем академском и стручном звању, 
списак објављених научних и стручних радова, књиге и 
сами радови) подносе се Факултету у року од 8 (осам) 
од дана објављивања у публикацији „Послови”, на адре-
су: Технички факултет „Михајло Пупин” Зрењанин, Ђуре 
Ђаковића бб, са назнаком „За конкурс“. Контакт теле-
фон: 023/550-501.www.nsz.gov.rs
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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



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

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. 032/303-700

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. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


